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 ی جوامع زئوپالنکتونی در استخرهای پرورش ماهیان گرمابی اگونهبررسی ترکیب 
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  پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور،  دهقان مدیسه:سیمین

  6164۵-866سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، صندوق پستی: 
 یز ر

 139۵ مردادتاریخ پذیرش:                    139۵ اردیبهشتتاریخ دریافت:  د

         چکیده

در مطالعه حاضر ساختار و دینامیک رو این مطالعه بررسی ترکیب زئوپالنکتون استخرهای پرورش ماهی گرم آبی است، از اینهدف از             

فول مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی دزدر منطقه  معمولی و کپور ماهیان چینی ماهی کپور توام استخر مزارع پرورش 3ها در زئوپالنکتون

تا مهر  1393در طول اسفند هکتاری  2( 1A، 2A، 3Aاستخر ) 3میکرون از  100با چشمه  ینیز با استفاده از تورهای یکتونزئوپالنهای نمونه

درصد به آزمایشگاه منتقل و شناسایی براساس  4بعد از تثبیت با فرمالین ها نمونهو  شدهلیتر آب فیلتر 20برداشت شد. از هر ایستگاه  1394

، سختی، EC، نیترات، فسفات، آمونیاک، شوری، pHمعتبر انجام شد. جهت بررسی تاثیر پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب )کلیدهای شناسایی 

نتایج  .ندگیری قرار گرفتها در طول دوره این فاکتورها نیز مورد اندازهپالنکتونزئواکسیژن محلول، کدورت و دما( بر روی تنوع و تراکم 

پارامترهای نیترات، فسفات بین سه استخر ، استخر 3که با وجود یکسانی کوددهی، حجم آب استخر و سایر شرایط حاکم بر گیری نشان داد اندازه

شناسایی شده و پارامترهای فیریکی و شیمیایی مشاهده  هایزئوپالنکتونهمبستگی بین داده  چنین نتایج همبستگی،داری داشت و هماختالف معنی

)صفر  2Aفروردین و اردیبهشت در استخر ترین تعداد در و کمعدد در لیتر(  38/1313)باالترین تعداد زئوپالنکتون در مهرماه  1Aدر استخر . نشد

ترین گونه مربوط به گونه درصد متعلق به رده روتیفر و فراوان 46/80و باالترین فراوانی با گونه  6 ترین رده باپر گونهشمارش شد.  عدد در لیتر(

.spocera Trich  2بود. در استخرA گونه  5هم روتیفر با  ماه شمارش شد و بازترین تعداد در فروردینباالترین تعداد زئوپالنکتون در شهریور و کم

ها زئوپالنکتون 3Aبود. در استخر   spTrichocera. ترین گونه متعلق بهفراوان 2Aو همانند استخر  ترین گونه شناساییدرصد فراوان 71/87و 

درصد و  27/70رده روتیفر با  ،چون دو استخر دیگرماه داشتند. در این استخر هم ترین تعداد را در اردیبهشتباالترین تعداد را در خردادماه و کم

این پژوهش نشان داد که دو گونه  جدر مجموع نتایتعلق داشت.  .Brachionus sp گونه ترین فراوانی بهترین رده بود و بیشگونه فراوان 5

Trichocera sp.  وBrachionus sp. های زئوپالنکتونی در استخرهای پرورشی منطقه دزفول هستندترین گونهعنوان مهمبه. 

 ایگونه تنوع تراکم، ماهی، پرورش استخرهای زئوپالنکتون، کلمات کلیدی:
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 قدمهم
های آبی های مهم اکوسیستمجوامع زئوپالنکتونی یکی از بخش       

 این در را مهمی نقش و بوده آبزیان پرورشی استخرهای چونهم

 هازئوپالنکتون (.2005 همکاران، و Chubian) نمایدمی بازی هااکوسیستم

های طور دایم در منابع آبی مختلف حضور فعال داشته و شامل گروهبه

 باشندمی غیره چون روتیفرها، کالدوسرها و کوپه پودها ومختلفی هم

(Salavatian 2011 همکاران، و.) موقعیت کلیدیی در  هازئوپالنکتون

های گیاه خوار از دارند به این صورت که زئوپالنکتون زنجیره غذایی

کنند و خود، غذای مهمی برای جانوران در ها تغذیه میفیتوپالنکتون

ها انرژی شوند. در واقع آنها و غیره میسطوح باالتر و  باالخره ماهی

شود ها با استفاده از نور خورشید ساخته میوسیله فیتوپالنکتونکه به

ها مفیدند، ها و غیره( که برای انسانسطوح باالتر جانوری )ماهیرا  به 

 (.2012و همکاران،  Shindeدهند )انتقال می

دلیل اندازه مناسب، ایجاد رشد و بازماندگی ها بهزئوپالنکتون       

زا ایمنی و مقابله با عوامل بیماری قابل قبول، افزایش کارائی سیستم

های کپور طی اهمیت باالیی در تغذیه گونههای انگلی و محیو استرس

 ،Munuswamy و Chinavenmeni) دارند فیدر فیلتر هایگونه خصوصبه

ها در فراوانی و ترکیب زئوپالنکتونی، تابع زمان، مکان (. تفاوت2007

و  Vermaای و کارگاهی در طی دوره پرورش است )و مدیریت تغذیه

های معین یا عدم حضور گونهچنین حضور و ( و هم2013همکاران، 

ها ای بر روی تراکم جمعیتی زئوپالنکتونکنندهماهی نقش تعیین

ها یک سیستم پویا هستند که به دارد. در واقع جمعیت زئوپالنکتون

گیرند. ارتباط بین محیطی قرار میشدت تحت تاثیر تغییرات زیست

ها و پارامترهای فیزیکی و شیمیایی کیفی آب و فیتوپالنکتون

ها در استخرهای پرورش ماهی اهمیت زیادی داشته و زئوپالنکتون

برای پرورش ماهی اهمیت زیادی دارد. کیفیت آب در استخرهای 

شیمیایی بوده و  - ماهی اغلب تحت تاثیر واکنش ترکیبات فیزیکی

ی بر روی تولیدات استخرها، سطح سالمت و اتواند تاثیرات بالقوهمی

رو با اعمال مدیریت (. از اینAkoma ،2014)داشته باشد  ماهی سالمت

توان به ها در استخرهای پرورش ماهی میصحیح جمعیت پالنکتون

(. مطالعات Motahari، 2009و  Asghariنتایج مطلوبی دست یافت )

ها در استخرهای پرورشی متعددی بر روی انواع مختلف از زئوپالنکتون

مقدم و توان به مطالعات آقاییمله میانجام گرفته است که از آن ج

ای بچه ها در مناسبات تغذیه( نقش زئوپالنکتون1378پرویز )اصالن

برون در استخرهای پرورش مرکز تکثیر و قره ماهیان خاویاری گونه

( 1391ساری، مطالعه بختیاری و همکاران ) رجایی شهید ماهی پرورش

خرهای خاکی تها در اسفیتوپالنکتونها و بر روی ترکیب زئوپالنکتون

 زئوپالنکتون جمعیت مطالعه Shin (2007) و Park پاسفید، میگوی پرورش

و  Vermaو فیتوپالنکتون و ارتباط این دو با جمعیت ماهی، مطالعات 

( بر روی تنوع ماهیانه جمعیت زئوپالنکتونی در مزارع 2013همکاران )

جمعیتی  عنوانبهها زئوپالنکتون رو در این تحقیقپرورش ماهی، از این

عنوان غذا توسط کنند و هم خود بهها تغذیه میکه هم از فیتوپالنکتون

ماه در استخرهای  8گیرند، در طول دوره ماهیان مورد تغذیه قرار می

یری که پارامترهای تأثدلیل است و به گرفته قراری بررس موردپرورشی 

بر روی این جمعیت مهم دارند این پارامترها نیز یمیایی شفیزیکی و 

سنجش شدند تا ارتباط احتمالی پارامترهای فیزیکی  زمانهم طوربه

 با تراکم زئوپالنکتون های مشخص شود.
 

 هاروشمواد و 
در  1394تا مهرماه  1393ماه و از اسفند  8مدت این مطالعه به       

در دزفول انجام  شرکت آبزی دزفول مزرعه پرورش ماهیان گرمابی

با شرایط یکسان چه  ( استخر1A، 2A، 3A) 3مزرعه گرفت. در این 

سازی، چه در کوددهی و تعداد ماهیان مورد پرورش، زمان و در آماده

حجم آبگیری و از لحاظ مساحت مفید برابر بودند. مقدار کودپایه در 

هکتاری )عمق ورودی  2کیلوگرم در هر استخر  35000هر سه استخر 

متر و عرض  310طول استخر  ،متر 70/2متر و عمق خروجی  20/1

 6عدد )متوسط وزن  2500متر( بود. تعداد ماهیان کپور  85استخر 

ای گرم(، کپور ماهیان نقره 44ط سعدد )وزن متو 2650گرم(، آمور 

عدد  650 هگرم(، کپور ماهی سرگند 70)متوسط وزن  2200

ی بردارنمونهگرم( در هر استخر بود. جهت  97)متوسط وزن 

ایستگاه مشخص گردید. دو ایستگاه در  5ها در هر استخر زئوپالنکتون

دو گوشه ورودی استخر، یک ایستگاه در مرکز استخر و دو ایستگاه 

 .(Aliyer، 2010در دو گوشه خروجی استخر انتخاب شد )

ی بردارنمونهجهت : هاپالنکتونی و شناسایی زئوبردارنمونه       

لیتر آب استخر توسط پیمانه از سطح تا بستر  20 ها،از زئوپالنکتون

( و 1382پرویز، مقدم و اصالنبرداشت شد )آقایی نظر موردایستگاه 

کالکتور  و شده دادهمیکرون عبور  100پس از همگن نمودن از تور 

تور در ظروف یک لیتری مربوط به هر ایستگاه تخلیه و به حجم یک 

تثبیت گردید و برای تثبیت  %4لیتر رسانده شد. نمونه با فرمالین 

 Zhong) فرمالین در یک لیتر نمونه استفاده شدسی سی 10کردن از 

به  هانمونه(، سپس تمام Thompson، 1997 ؛2011و همکاران، 

روز یک بار و  15برداری در فواصل قال داده شد. نمونهآزمایشگاه انت

ابتدا یک  هانمونهظهر انجام گرفت. در تمام  13تا  12:30در ساعات 

ی هانمونهی قرار گرفت تا بررس موردکوالر( بینیلوپ )مرحله با 

زئوپالنکتون درشت شناسایی شود و یک مرحله نیز با میکروسکوپ 

ی ریزتر بررسی گردند و با استفاده از هانمونهشناسایی انجام شد تا 
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، Prescott؛ Kotykova ،1970؛ Pontin ،1978)منابع معتبر شناسایی 

یتاً به نها( و شمارش شدند. تعداد به حجم آب فیلتر شده و 1970

در یک  هازئوپالنکتونجهت محاسبه فراوانی . شداستخر تعمیم داده 

و همکاران،  Sarsjiلیتر نمونه آب از فرمول زیر استفاده گردید )

2014:) 

 

D= آب فیلتر شده هر لیترها در تعداد کل زئوپالنکتون 

N=  سی از نمونهیس 1در  شدهشمارشی زئوپالنکتون هاگونهتعداد 

v=  متر مکعبیسانت برحسب شدهشمارشحجم نمونه 

V=  متر مکعبیسانت برحسب شدهبرداشتحجم آب 

و همکاران،  Southwoodتراکم با استفاده از رابطه زیر محاسبه شد )

2000): 
A=[N/(V1×V2)/V] 

، شوری، هدایت pHدما،  تمام فاکتورهای فیزیکی آب مثل:       

 هایدستگاه توسط (DO) محلول اکسیژن و (TDS) سختی (،EC) الکتریکی

های گیری شد و در فرماندازه WTW و Hachهای پورتابل مدل

 Sachiمخصوص خود ثبت گردید. پارامتر کدورت آب استخر هم با 

Disc ها ثبت گردیدمتر است قرائت شد و در فرمکه واحد آن سانتی.  

ی آماری و هاروشبا استفاده از  هادادهآنالیز : هادادهآنالیز        

ها، آنالیز یانگینمانجام گرفت، برای مقایسه  Excellآماری  یافزارهانرم

تکمیلی توکی استفاده شد. از  آزمونو  ANOVA طرفهواریانس یک

آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی همبستگی استفاده شد. رسم 

 انجام گرفت. Excell 2007 کلیه نمودارها در برنامه

 

 نتایج

 هایاستخر در شدهییشناسا هایزئوپالنکتون میانگین مقایسه       

در  :در طول دوره پرورش ماهی گرم آبی شرکت آبزی دزفول

های شناسایی شده در سه استخر مورد بررسی نشان گونه 1جدول 

شده در سه ییشناساهای میانگین گونه 1 شکلداده شده است. در 

 مورد بررسی نشان داده شده است. که بر این اساس:استخر 

 گونه3A (8  )استخر  <گونه1A (9  )استخر   >گونهA (10 ) 2 استخر

ترین تعداد گونه را در لیتر بیش .Trichocerca spبر این اساس گونه 

خود اختصاص داد و باالترین ( به41/162±36/77در سه استخر )

 ( داشت.36/77±91/200) 2Aتعداد را در استخر 

شده در طول دوره ییشناسای هاگونهروند فراوانی  2 شکلدر        

باالترین  2Aی در سه استخر مقایسه شده است. استخر بررس مورد

 یورشهر( را نسبت به دو استخر دیگر در 86/1379±19/980تعداد )

 ماه داشت.

تراکم  2در جدول : هاتراکم در زئوپالنکتون شاخصبررسی 

نشان شده داده  3Aو  1A، 2Aی زئوپالنکتون در سه استخرهاگونه

 3 شکلترین سطح تراکم را دارد. در ماه بیش 4با  3Aاست. استخر 

 روند تراکم در سه استخر مورد بررسی نشان داده است.

        

 
 ،1A استخر 3ی شناسایی در طول دوره در هاگونه: مقایسه 1 شکل

2A، 3A یبررس موردآبی شرکت آبزی دزفول پرورش ماهی گرم 

(94-1393) 
       

 
 ،1A شده در سه استخرییشناسای هاگونهبررسی تعداد : 2 شکل

2A، 3A آبی شرکت آبزی دزفول در طول دوره پرورش ماهی گرم

 (1393-94) یبررس مورد

       

 
 ،1A، 2A سه استخرروند تغییرات تراکم زئوپالنکتون ها در : 3شکل 

3A موردماهی گرم آبی شرکت آبزی دزفول در طول دوره  پرورش 

 (1393-94) یبررس

 

VvND /)*(
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 تعداد گونه در لیتر(دوره ) در طول 1A، 2A، 3A استخرشده در سه ییشناساهای زئوپالنکتونی گونه :1جدول 

  3Aاستخر  2Aاستخر  1Aاستخر  گونه جنس

Protozoa Tintinopsis √ √ √ 

 

 
Rorifera 

 

Trichocerca sp √ √ √ 

 

Brachionus sp. √ √ √ 

 

Brachionus calyciflorus √ √ √ 

 

Brachionus caudatus √ √ √ 

 

Polyarthra sp √ √ √ 

 

Ephiphans sp √ × × 

 

Cladocera Diaphanosoma sp. √ √ √ 

 

Copepoda 

 

Mesocyclops sp. × √ √ 

 

Neutrodiaptomus sp. √ √ × 
 تصویر با کیفیتی 

 دست نیامدهب

Ostracoda Cyris sp. × √ × 
 تصویر با کیفیتی 

 نیامددست هب
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http://www.google.com/url?url=http://www.serc.si.edu/labs/phytoplankton/guide/addtl_collections/microzoops/brachcaud.aspx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi71LCa7KfOAhWOKiwKHe4PDs4QwW4IHzAF&sig2=j5IGWQkn73kFaHMjWgA8Sg&usg=AFQjCNFRPrDxcZZ4OiJ17NXiqn992LXvmg
http://www.google.com/url?url=http://siamensis.org/node/35563&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiNqJ-v7KfOAhVHhywKHaheB5UQwW4IJzAJ&sig2=Bw4IIjEHSNvJuTwPqnlPEA&usg=AFQjCNFS-3GBjSFD1d4BKmglExoG8XnwQg
http://www.google.com/url?url=http://cyclot.sakura.ne.jp/kenmiji/cyclo1.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjm28u37KfOAhWMXSwKHSINB4IQwW4IGzAD&sig2=aTuAqr4z84dC4-63mC_I7Q&usg=AFQjCNEIWbucRQe76iR6o501w6xuGU61sA
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 ،1A استخر 3 در هازئوپالنکتون در تراکم یهاشاخص بررسی: 2 جدول

2A، 3A  در لیتر( گونه )تعداد (94-1393) یبررس مورددر طول دوره 

 عدد در لیتر(زئوپالنکتون ) 

1A 2A 3A 

 05/161 18/49 1/44 اسفند

 9/150 0 8/107 فروردین

 06/117 0 16/53 اردیبهشت

 15/744 14/124 11/221 خرداد

 35/577 8/813 92/1020 تیر

 16/641 94/451 49/501 مرداد

 51/530 84/1379 96/630 شهریور

 1/633 53/432 38/1313 مهر

 

با : استخر 3و شیمیایی آب  یمقایسه پارامترهای فیزیک       

و  شیمیایی بر روی تنوعتوجه به تاثیری که پارامترهای فیزیکی و 

ین (، در ا2013و همکاران،  Sulephria)ها دارند تراکم زئوپالنکتون

        د.انآورده شده 3 گیری و در جدولاندازه پژوهش این فاکتورها نیز
ر در سه استخ (TWدما )، (3NH) یاکآمون، (3NO)نتیرات ، pHپارامتر 

1A، 2A  3وA دار نداشتاختالف معنی (05/0<p.)  نیتریت پارامتر

(2NO) 1استخر 3 درA، 2A  3وA دار داشتاختالف معنی (05/0>p .)

گیری اندازه 2Aمقدار در استخر  ترینکم و 1A مقدار در استخر باالترین

 شد.

 دار داشتاختالف معنی 3Aو  1Aدر دو استخر  4PO پارامتر       

(05/0>p و استخر )2A  دار نداشتمعنیبا دو استخر دیگر اختالف 

(05/0<p باالترین مقدار این پارامتر در استخر .)1A ترین مقدار و کم

 گیری شد.اندازه 3Aاین پارامتر در استخر 

در دو استخر  (TDSسختی )پارامتر هدایت الکتریکی، شوری و        

2A  3وA اختالف معنی دار نداشت (05/0<p و استخر )1A  با دو

(. باالترین مقدار این p<05/0) دار داشتمعنیاستخر دیگر اختالف 

 گیری شد.اندازه 1Aپارامتر در استخر 

اختالف  3Aو  1Aدر دو استخر  (DOاکسیژن محلول )پارامتر        

با دو استخر دیگر اختالف  2A( و استخر p<05/0) دار داشتمعنی

 3A(. باالترین مقدار این پارامتر در استخر p>05/0) دار نداشتمعنی

 گیری شد.انداز 1Aترین مقدار این پارامتر در استخر و کم

دار اختالف معنی 2Aو  1Aاستخر  2در  (Sacchi) کدورت پارامتر       

دار با دو استخر دیگر اختالف معنی 3A( و استخر p<05/0) داشت

ترین و کم 1A(. باالترین مقدار این پارامتر در استخر p>05/0) نداشت

 گیری شد.اندازه 2A مقدار این پارامتر در استخر 

گونه و شیمیایی، هیچ ینتایج همبستگی بین پارامترهای فیزیک       

ها نشان ندادند همبستگی را بین این پارامترها با تراکم زئوپالنکتون

 (.4)جدول 

 

 

 

 آبی شرکت آبزی دزفول )تعداد گونه در لیتر(استخر پرورش ماهی گرم 3مقایسه پارامترهای فیزیک و شیمیایی آب  :3 جدول

 1A 2A 3A 

pH 
a48/0±82/7 a54/0±8 a55/0±94/7 

 a45/3±19/6 a27/3±44/5 a58/3±18/6 (ppmنیترات )

 a04/0±24/0 b01/0±05/0 c05/0±11/0 (ppmنیتریت )

 a04/0±64/0 ab06/0±58/0 b04/0±50/0 (ppmفسفات )

 a01/0±07/0 a01/0±08/0 a01/0±07/0 (ppmآمونیاک )

 a03/0±39/0 b02/0±30/0 b02/0±30/0 (pptشوری )
EC   (Ms/cm) a70/57±37/599 b72/34±45/482 b72/35±29/455 

 a29±75/299 b28/17±16/241 b89/17±64/242 (ppmسختی )

اکسیژن محلول 

(ppm) 
a40/0±36/6 ab98/0±83/6 b23/0±31/7 

 a40/13±68/35 b65/5±75/31 ab28/11±56/33 (ppmکدورت )

 a48/0±41/29 a93/0±82/28 a90/0±19/29 گراد(دما )سانتی
 .است 05/0دار در سطح حروف غیرمشابه نشان از اختالف معنی
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 همبستگی بین پارامترهای فیریکی و شیمیایی با تراکم زئوپالنکتون ها در سه استخر مورد بررسی :4جدول

 pH  نتیرات(3NO)  نیتریت(2NO)  فسفات(4PO) 
 یاکآمون

(3NH) 
 تراکم زئوپالنکتونی شوری

pH 1       

      092/0- 1 (3NO)نتیرات 

     107/0 179/0 1 (2NO)نیتریت 

    312/0 **494/0 **374/0 1** (4PO)فسفات 

   575/0 149/0- 012/0- 112/0 1** (3NH) یاکآمون

  1 -197/0 119/0 259/0 057/0 -122/0 شوری

تراکم 

 زئوپالنکتونی

171/0 129/0 117/0- 054/0- 114/0 090/0- 1 

 01/0 همبستگی در سطح**05/0 همبستگی در سطح*

 

 بحث 

در : ها در استخرهابررسی وضعیت فراوانی زئوپالنکتون       

 گونه Protozoa، 6 گونه 1شامل رده زئوپالنکتونی  5تحقیق حاضر 

Rotifera، 1 گونه Cladocera، 2 گونه Copepoda  گونه 1و Ostracoda 

ین ترفراوان Rotiferaی رده بررس مورد. در هر سه استخر شناسایی شد

 ،3Aو در استخر  2Aو  1Aدر دو استخر  .Trichocera spرده و گونه 

بود. نتایج بررسی همبستگی  هاگونهین ترفراوان .Brachionus sp گونه

فیزیکی و شیمیایی در استخرها نشان ها با پارامترهای زئوپالنکتون

دهند که با وجود تفاوت در پارامترهای فیزیکی و شیمیایی بین می

داری با تراکم استخرهای مختلف، این تفاوت همبستگی معنی

ها نداشته است، که شاید ناشی از شرایط کنترل شده در زئوپالنکتون

 استخرها باشد.
راوانی را در طول دوره در ترین درصد فکم Copepodaرده        

پودها، در پهوخصوص کهها بداشت. زئوپالنکتون هاردهمقایسه با سایر 

ماهیان در ین غذا برای بچهترعمدهها مقایسه با سایر زئوپالنکتون

شاید این امر دلیل پائین بودن درصد فراوانی این  که ،استخر هستند

( 2013) و همکارانIkpi ها است. رده در مقایسه با سایر زئوپالنکتون

ها را در استخرهای خاکی نواحی تروپیکال و پراکنش زئوپالنکتون تنوع

 2گونه زئوپالنکتون از  5 هاآن. در تحقیق دادند قراری بررس مورد

 یهاگونهیفر روتشناسایی شد. از رده  Ciliata و Rotifera خانواده

Chromogaster ،Euchlanis species  وAsplanchna species 

شده ییشناسای هاگونه لحاظ ازهم در رده و هم  که ،شناسایی شدند

 (2009-2012)و همکاران طی  Sulehriaتفاوت داشتند.  تحقیق این با

و  Bahawalnagar ،Mianwaliدر استخرهای پرورش ماهی نواحی 

Balloki  گونه از  16جنس،  7گونه از  10در کشور پاکستان تعداد

جنس مختلف از روتیفرها را شناسایی و  7گونه از  12جنس و  11

 با تحقیق حاضر متفاوت هستند.  کامالً که ،گزارش کردند

       Pahwa و  Mehrotra(1966 گزارش کردند که جمعیت روتیفر )

دهد. یماختصاص  خودبهدرصد را  4/94تا  5/61در رودخانه گنگ، 

یک محیط مصنوعی  عنوانبهمقایسه این نتایج با نتایج تحقیق حاضر 

برتری روتیفر برای زیست در هر دو محیط است، که علت  دهندهنشان

آن را مقاومت فیزیولوژیک این جنس در برابر تغییرات شوری و دوره 

ی هاگروهنسبت به سایر  هاآنکوتاه تکثیر و بازسازی جمعیت در 

(. اما در 2013و همکاران،  Sulehria) دانستتون مرتبط زئوپالنک

این جنس برتری داشت و در سایر  3Aتحقیق حاضر فقط در استخر 

روتیفرها، عضو  درمجموعبرتری داشت.  Trichocera spاستخرها 

 بههای میانی شبکه غذایی در جوامع آبزی هستند. یهالمهمی از 

چون الروهای ماهیانی همکه آنالیز محتویات گوارشی یطور

Lepomis macrochirus  وPerca flavescens   یی نظیر هاگونهو نیز

ی از رژیم توجهقابلکپور معمولی نشان داده است که روتیفرها بخش 

 Verma(. 2013و همکاران،  Vermaدهد )یمرا تشکیل  هاآنغذایی 

ها را در استخر آب ، تنوع فصلی زئوپالنکتون(2013)و همکاران 

گونه  17جنس ) 54. در این تحقیق دادند قراری بررس موردشیرین 

و  پوستسختگونه  14پود، پهوگونه ک 5گونه کالدوسر،  10روتیفر، 

تر گونه پروتوزا( شناسایی شد که نسبت به تحقیق حاضر بسیار بیش 8

مقایسه شیرین در  بودن استخر آب توان به طبیعییم راآنبود که علت 

با محیط مصنوعی استخر دانست. اما برتر بودن روتیفر در این تحقیق 

، (2013)و همکاران  Vermaمشابه تحقیق حاضر است. در تحقیق 

اوستراکودا مشاهده نکردند، در این تحقیق اوستراکودا فقط در  اصالً

 نشانهای پروتوزاها و روتیفر یتجمعمشاهده شد. غالبیت  3Aاستخر 

ی یوتریفیکاسیون است هادهندهنشانکیفیت آب و یکی از  دهنده
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(Sharma  ،که علت آن مصرف کودهای شیمیایی 2010و همکاران .)

عوامل یوتریفیکاسیون هستند و  ازجملهدار که فسفردار و نیتروژن

ی مختلف کپور در استخرها هاگونهیه تغذبرای غنی کردن آب جهت 

 1Aست نتایج نشان دادند که استخر الزم به ذکر ا شوند.یماستفاده 

آن  استخر دیگر داشت که شاید علت 2باالترین تراکم را در مقایسه با 

هایی باشد که ممکن است در زمان های خاکی و شاید تفاوتویژگی

سازی استخرها ایجاد شده باشد، زیرا سایر شرایط حاکم بر سه آماده

ها، زمان تعداد بچه ماهیاستخر هم از لحاظ نوع کود، میزان کوددهی، 

 دی و حجم استخر و سایر شرایط یکسان بودند.وحجم آب ور آبگیری و

 های آبزیتاثیر شرایط فیزیکی و شیمیایی آب و عملیات       

 حضور طورکلیبهها: پروری )نظیر کوددهی( بر روی زئوپالنکتون

 پرورش ماهی گرم استخرهای در هازئوپالنکتون جمعیت فراوانی و

فاکتورهایی  .دارد حاصلخیزی استخرها و تولیدات میزانبه آبی بستگی

همانند درجه اسیدیته، شفافیت، هدایت الکتریکی، نیترات، فسفات بر 

اساس عملکرد مدیریت مزرعه همانند کوددهی و سایر اعمال به 

که خود به همراه . (Desail ،1981و  Gajbhiyeباشد )صورت متغیر می

انند شدت نور، دسترسی به غذا، اکسیژن حل شده و فاکتورهایی هم

ها تاثیر دارد. در این تاثیرات شکارگری بر روی جمعیت زئوپالنکتون

تحقیق برای ایجاد شرایط یکسان و عدم تاثیر مقادیر متفاوت کوددهی 

ها، دنبال آن زئوپالنکتونها و بهبر روی تراکم و تنوع فیتوپالنکتون

 2 کیلوگرم در هر استخر 35000استخر هر سه میزان کوددهی 

 هکتاری در نظر گرفته شده است.
باالترین تعداد  1Aها در استخر در تحقیق حاضر زئوپالنکتون       

 2Aتعداد گونه در لیتر(، در استخر  99/62) شمارش شده را در تیرماه

تعداد گونه در لیتر( و در استخر  51/59) باالترین تعداد را در شهریور

3A توان یک تند. اما نمیتعداد گونه در لیتر( داش 25/63) در خرداد

ها در طول دوره بررسی روند کاهشی یا افزایشی را برای زئوپالنکتون

تعیین کرد. که عدم همبستگی بین دما و زئوپالنکتون این امر را تائید 

( با سپری شدن فصل 1393) کند. در تحقیق سنزیقی و همکارانمی

فصل تابستان تراکم روتیفرها روند کاهشی داشت. جمعیت بهار تا 

روتیفرها در فصل بهار دارای باالترین تراکم بود که دلیل احتمالی آن 

جه را مرتبط با دامنه خصوصیات بهینه فاکتورهای آب خصوصاً در

های تابستان و پائیز داشت، سطی نسبت به فصلاحرارت که حد و

پیک  1Aئوپالنکتون ها در استخر عنوان کردند. در تحقیق حاضر ز

)دومین  )باالترین تعداد( و پیک دوم را در شهریور اول خود را در تیر

زئوپالنکتون ها باالترین پیک را در شهریور و  2Aمقدار( و در استخر 

ها زئوپالنکتون ، 3Aپیک دوم را در تیر ماه نشان دادند. اما در استخر 

تری را در خرداد پیک دوم با مقدار کمباالترین پیک را در مهرماه و 

نشان دادند. که همگی فصول گرم سال و با  شمارش شده را در بر 

طورکه ذکر شد، به احتمال زیاد تقاوت بین تراکم در که همان داشتند

سازی استخرها مربوط باشد، زیرا استخرها به نوع خاک و یا آماده

ریکی، سختی و کدورت در پارامترهای شوری، هدایت الکت 1Aاستخر 

 (.p<05/0داری داشت )در مقایسه با دو استخر دیگر اختالف معنی

      pH ها ب کاهش تنوع و تراکم زئوپالنکتونکم یا شوری باال سب

(. با توجه به این تاثیرپذیری 2013و همکاران،  Sulephriaشود )می

فیزیکوشیمیایی ها و پارامترهای همبستگی بین تراکم زئوپالنکتون

 و شوری بین همبستگی وجود نتایج گرفت. قرار بررسی مورد

ها را نشان دادند و سایر پارامترها همبستگی را نشان زئوپالنکتون

، هیچ همبستگی (1393)ندادند. در تحقیقات سنزیقی و همکاران 

داری میان فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب با جمعیت معنی

های این جز شوری مشابه یافتهبه مشاهد نشد که تقریباًها زئوپالنکتون

 تحقیق است. 

ترین رده شناسایی در هر سه استخر مورد بررسی روتیفر فراوان       

ترین فراوان .Trichocera spگونه  2Aو  1Aشده بود. در دو استخر 

 زئوپالنکتونی گونه ترینفراوان .Brachionus sp گونه 3A استخر در و گونه

شناسایی  هایزئوپالنکتون داده بین همبستگی گونههیچ .داد تشکیل را

 شده و پارامترهای فیریکی و شیمیایی مشاهده نشد.

 

 منابع
ها . نقش زئوپالنکتون1382 ،پرویز، ح.مقدم، ع. و اصالنآقایی .1

برون در ماهیان خاویاری گونه قرهای بچهدر مناسبات تغذیه

پرورش مرکز تکثیر و پرورش ماهی شهید رجایی ساری. استخرهای 

 .83تا  77 ، صفحات60پژوهش و سازندگی. شماره 

صوفیانی، ن. و محمدی، بختیاری، ن.؛ فرهادیان، ا.؛ محبوبی .2

های ها و زئوپالنکتونبررسی ترکیب فیتوپالنکتون .1391 ،م.

های خاکی پرورش میگوی پاسفید. محله منایع طبیعی  ایران. استخر

 .257تا  269صفحات   ،3شماره ، 65 سال

جوامع فیتوپالنکتونی و  .1393 ،سنریقی، ب. و رحیمی، ا.کمالی .3

شاخص آلودگی ساپروبی استخرهای پرورشی ماهیان گرم آبی شرق 
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