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چکیده
پرورش ماهی در قفس از سیستمهای جدید پرورش آبزیان در محیط محصور است ،هرچند ممکن است بهواسطه پسماند غذای خورده
نشده و مدفوع ماهیان ،با ایجاد تغییرات فیزیکوشیمیایی در ستون آب جمعیت زئوپالنکتونی دستخوش تغییر گردد .بدینمنظور ،این مطالعه به پایش
اثرات فعالیت پرورش ماهی کپورمعمولی در قفس بر ساختار جمعیت زئوپالنکتونی سد گلستان پرداخت .نمونهبرداری در دو فصل بهار و تابستان
در فواصل  1000 ،400 ،200 ،100 ،5و  2000متری از قفس صورت پذیرفت .نتایج نشان داد که پرورش ماهی کپور در قفس روی خصوصیات
فیزیکوشیمیایی و نیز فراوانی زئوپالنکتونها اثر معنیدار نداشت ( )P<0/05و عوامل ذکر شده بیشتر تحت تاثیر فصل قرار داشتند .در این مطالعه
 10جنس از زئوپالنکتونها شناسایی شد .یک گونه متعلق به راسته  2 ،Cyrtophoridaeگونه متعلق به راسته  ،Hymenostomatidaیک گونه
متعلق به راسته  ،Oligotrichidaدو گونه متعلق به راسته  Diplostracaو راستههای  Arcellinida ،Calanoida ،Cyclopoidaو

Ploima

هرکدام دارای یک گونه شناسایی شدند .در هر دو فصل بهار و تابستان بیشترین درصد فراوانی متعلق به  Cyclopsبهترتیب با  %64و  %21بود.
شاخصهای تنوع زیستی برای زئوپالنکتونها در فصل بهار کمتر از فصل تابستان بود .نتایج آزمون  CCAنشان داد که در فصل بهار ،فاکتور DO

و در تابستان  NH3ارتباط منفی با فراوانی زئوپالنکتونها داشت .بهنظر میرسد این حجم از قفسهای پرورش ماهی کپورمعمولی مستقر در سد
گلستان تاثیر معنیداری بر عوامل کیفی آب و همچنین روی جوامع زئوپالنکتونی شناسایی شده در محیط اطراف قفس ندارد بهطوریکه تغییرات
مشاهده شده در ساختار زئوپالنکتونی بیشتر با تغییرات فصلی مرتبط بود.
کلمات کلیدی :پرورش در قفس ،تنوعزیستی ،زئوپالنکتون ،سدگلستان
291
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

Paria.raoofi@yahoo.com

رئوفی و همکاران

اثرات پرورش ماهی کپورمعمولی در قفس بر ساختار جمعیت زئوپالنکتونی سد گلستان....

مقدمه
مخازن آبی پشت سدها از منابع مهم اقتصادی و زيستمحيطی
هستند که با اهدافی شامل تأمين آب آشاميدنی ،توليد انرژی ،تأمين
آب کشاورزی ،ماهيگيری و کنترل سيالب در مناطق مختلف احداث
شدهاند ( Beveridgeو  .)1998 ،Stewartدر سالهای اخير آبزیپروری
در سدها به يکی از فعاليتهای مهم اقتصادی و اجتماعی تبديل گشته،
که با سرمايهگذاری اصولی و مطالعات ليمنولوژيک در اين زمينه
میتوان آن را يکی از غنیترين منابع آبی در زمينه توليد آبزيان بهويژه
خانواده کپورماهيان دانست .پرورش ماهی در قفس از سيستمهای جديد
پرورش آبزيان در محيط محصور است که در نيم قرن اخير بهدليل نياز
بشر و محدوديت آبهای شيرين ،توسعه يافته است .از برتریهای مهم
اين صنعت آبزیپروری ،صرفهجويی در مصرف آب شيرين و ايجاد
اشتغال است .سدهای مخزنی عالوه بر توزيع آب ،دارای اهميت
اکولوژيکی و زيستمحيطی میباشند که عالوه بر تغذيه جمعيتهای
متعدد جانوری ،بهعنوان منبعی با ارزش در توليد آبزيان نيز شمرده
میشود .هرچند که اين منابع بهواسطه ارتباط با حوضههای آبريز
داخلی در معرض آلودگی قرار دارند و فعاليتهای انسانی تأثير سويی
بر روی کيفيت منابع آبی پشت سدها گذاشته است ( Newtonو
همکاران2003 ،؛  .)2003 ،Smithبهطورکلی اثرات منفی پرورش ماهی
در قفس از ورود ساختارهای مصنوعی و موجودات چسبنده ،گسترش
بيماریها و انگلها ،اثرات اکولوژيکی فرار ماهيان پرورشی و ورود مواد
غذايی و شيميايی مشتق میشود (2004 ،Pillay؛ 2004 ،Beveridge؛
 Davenportو همکاران .)2003 ،پرورش ماهی در قفس به دو شکل
منجر به آلودگی آب می شود ،پسماند جامد مانند :غذای خورده نشده،
مدفوع ماهيان پرورشی و موکوس ماهيان و همچنين پسماند مايع
مانند :ترکيبات فسفر و نيتروژن که نتيجه اين فرآيند کمک به ايجاد
يوتريفيکاسيون در سيستم آبی است است ( Guoو 2003 ،Li؛ Yucel
 Gierو همکاران2007 ،؛  Liuو همکاران1997 ،؛ 1996 ،Beveridge؛
 .)1992 ،Silvertبا ايجاد تغييرات فيزيکوشيميايی در ستون آب متعاقباً
جمعيت زئوپالنکتونی نيز دستخوش تغيير خواهد شد .مطالعات متعددی
اثبات کرده است که استقرار قفس بهخصوص در محيطهای آبی بسته
مانند :سدها و مخازن منجر به تغيير جوامع زيستی شده است (Diaz
و همکاران2011 ،؛  Neofitouو همکاران2010 ،؛  Zanattaو همکاران،
2010؛  Bilousو همکاران 2016؛  Rowlandو همکاران .)2016 ،در
مطالعات متعددی ،فعاليت آبزیپروری در قفس در آبهای مخازن و
سدها موجب افزايش نيترات و فسفر در آب شده ()2005 ،Hankanson
که متعاقباً اين افزايش مواد مغذی منجر به تغيير در ترکيب گونهای،
تنوع و فراوانی جمعيت زئوپالنکتونی خواهد شد ( Tundisiو Matsumura
292

 .)2008 ،Tundisiزئوپالنکتونها بخش مهمی از فون منابع آبی را
تشکيل میدهند که غالباً شامل پرتاران ،سختپوستان و نرمتنان
میباشند ،اين موجودات در ساختار ،توليد ديناميک و سالمت محيط
زيست منابع آبی دارای نقش حياتی هستند .بنابر عقيده دانشمندان،
بیمهرگان نقش اساسی را در به جريان انداختن چرخه مواد غذايی و
حفظ کيفيت آب دارند ( Currieو همکاران2004 ،؛  Dauvinو همکاران،
2007؛  Thompsonو همکاران .)2004 ،برتری زئوپالنکتونها نسبت
به فيتوپالنکتونها در اين است که به تغييرات محيطی بلندمدت واکنش
نشان میدهند و در نتيجه میتوانند تغييرات محيطی را با جزئيات
بيشتر پاسخگو باشند ( Matveevو  .)2005 ،Huntيکی از موثرترين
روشهای مناسب برای بررسی پساب قفسهای پرورش ماهی بر آبهای
مخازن و سدها ،ارزيابی تغييرات جوامع زيستی آن است (Stephens
و  .)2004 ،Farrisبا توجه به نوپا بودن صنعت پرورش ماهی در قفس
در ايران نسبت به ساير کشورهای توسعه يافته ،بهتر است که مطالعات
اکولوژيکی بر مبنای برآورد آثار زيستمحيطی پرورش در قفس در
مخازن آبی صورت گيرد تا بتوان از هرگونه آثار احتمالی تخريب
زيست محيطی جلوگيری کرد .لذا میبايست رشد و توسعه پايدار
صنعت آبزیپروری ،با حفظ شرايط اکولوژيکی اکوسيستمهای آبی
ايران همراه باشد .مطالعه حاضر با هدف تعيين اثرات فعاليت پرورش
در قفس ماهی کپور معمولی بر توزيع و ساختار اجتماعات زئوپالنکتونی
منطقه سد گلستان صورت گرفت.

مواد و روشها
اين تحقيق در سد مخزنی گلستان با مختصات جغرافيايی
ʺ 37° 19ʹ 30عرض شمالی و 55°16ʹʺ30طول شرقی در 12
کيلومتری شمالشرقی شهرستان گنبدکاووس بر روی رودخانه گرگانرود
انجام شد .دوره نمونهبرداری در سطح قفسهای پرورش ماهی کپور
معمولی با شروع دوره پرورش در فروردين سال  1395از وزن پيش
پرواری (حدود  250گرم) شروع و تا پايان دوره پرورش (وزن نهايی
کپور ماهيان حدود  800گرم) در مهرماه  1395ادامه يافت .در سد
گلستان 8 ،قفس با ظرفيت حدوداً  120مترمکعب و ارتفاع تور  5متر
مستقر گرديد .در هر قفس بهطور متوسط تعداد  1200قطعه ماهی
ذخيرهسازی گرديد .غذادهی بهميزان  3-5درصد وزن بدن بهصورت
دستی و در دو نوبت انجام گرفت .نمونهبرداری بهطور ماهانه از 6
ايستگاه در جهت وزش باد درنظر گرفته شد .ايستگاه اول بهعنوان
ايستگاه شاهد در فاصله  5متری از قفسهای پرورش ماهی ،ايستگاه
دوم در فاصله  100متری ،ايستگاه سوم در فاصله  200متری ،ايستگاه
چهارم در فاصله  400متری ،ايستگاه پنجم در فاصله  1000متری و
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ايستگاه ششم در فاصله  2000متری از ايستگاه اول انجام پذيرفت.
فاکتورهای کيفی آب با روشهای استاندارد آمريکا (ای پی اچ ای،
 )1980و ابزار و وسايل ديجيتالی موجود اندازهگيری شد .در هر
ايستگاه پارامترهايی مانند دمای آب ،pH ،شوری ،اکسيژن محلول،
هدايت الکتريکی ،کل مواد محلول ،سختی ،قليائيت  ،نيترات ،فسفات،
آمونياک به تفکيک اندازهگيری شد .برخی از پارامترها (دما برحسب
درجه سانتیگراد ،شوری ،pH ،هدايت الکتريکی ( )ECبرحسب ،ms/cm
مجموع جامدات محلول ( )TDSبرحسب گرم بر ليتر و اکسيژن محلول
برحسب ميلیگرم بر ليتر توسط دستگاه مدل ( Hatchبا دقت )0/01
بالفاصله در محل اندازهگيری و ساير فاکتورها (سختی ،قليائيت،
نيترات ،فسفات و آمونياک) پس از جمعآوری نمونهها در ظروف يک
ليتری نشاندار به آزمايشگاه منتقل و توسط دستگاه فتومتر پالين
تست ،ساخت کشور انگلستان و نيز با استفاده از کيتهای مربوط،
انجام پذيرفت .برای اندازهگيری  500 ،BOD5سیسی نمونه آب با
استفاده از روتنر در محل نمونهبرداری ،داخل شيشههای وينکلر
جمعآوری و با رعايت نکات الزم در يونوليت حاوی يخ و دمای4 C°
به آزمايشگاه منتقل شد .نمونههای مزبور ظرف مدت  6ساعت و
حداکثر  48ساعت بعد از نمونهبرداری مورد آزمايش قرار گرفتند.
غلظت اکسيژن محلول در ابتدا و انتهای دوره  5روزه و در دمای 20 C°
اندازهگيری گرديد و سپس اختالف آن بهعنوان ( )BOD5محاسبه شد
( .)2005 ،Standard methodنمونهبرداری از فون زئوپالنکتون ،توسط
تور مخروطی  100ميکرونی با قطر دهانه  36سانتیمتر از ايستگاههای
مورد مطالعه در هر منطقه (از هر ايستگاه يک نمونهبرداری) انجام گرفت.
نمونهها پس از جمعآوری در ظروف شيشهای و با درج مشخصات
نمونه از قبيل :تاريخ ،مکان و اليه نمونهبرداری روی ظرف نوشته شده
و با فرمالين  4درصد تثبيت و برای بررسی به آزمايشگاه منتقل شدند
( Wetzelو  .)1991 ،Likensبرای تغليظ نمونه از تور با چشمه کوچکتر
استفاده شد ( Newellو  .)1977 ،Newellبرای شمارش زئوپالنکتون،
نمونهها با استفاده از پيپت استمپل روی الم شمارش بوگارو قرار
گرفته و با ميکروسکوپ وارونه شناسايی و شمارش شدند ( Newellو
 ،)1977 ،Newellسپس طول آنها اندازهگيری و با استفاده از شکل
هندسی ،وزن تر نمونههای بزرگتر آنها محاسبه گرديد (Lawrence
و همکاران .)1987 ،شاخص غنای گونهای مارگالف ( ،)1958ميزان
غنی و فقير بودن اکوسيستم را از لحاظ تعداد گونهها ارائه میدهد.
هرچه مقدار عددی آن بيشتر باشد ،حاکی از آن است که بدنه آبی به
لحاظ زيستی غنیتر میباشد .شاخص غنای گونهای مارگالف از طريق
فرمول زير محاسبه گرديد:

)(𝑆−1
)𝑁( 𝑛𝐿

= Dmg

=Dmgشاخص مارگالف=S ،تعداد کل گونهها و  = Nفراوانی کل گونهها

براساس شاخص تنوع زيستی شانون-وينر .فرض براين است که افراد
بهصورت تصادفی از بين يک جامعه بسيار بزرگ نمونهبرداری شده و
تمامی گونهها دارای نمايندهای در جامعه هستند .هر چهقدر مقدار
عددی شاخص پايين باشد نشاندهنده پايين بودن تنوعزيستی است.
درصورتیکه در نمونه تنها يک گونه حضور داشته باشد اين شاخص
برابر صفر خواهد بود و حداکثر آن زمانی است که هر فرد متعلق به
يک گونه باشد .در اين شاخص اطالعات مربوط به تعداد گونههای
متعلق به يک جمعيت و فراوانی نسبی آنها با هم در محاسبه لحاظ
میشود و در حقيقت تخمينی از ترکيب جمعيت آبزيان است:
𝑖𝑃 H´ = ∑𝑠𝑖=1 𝑃𝑖 log
افراد گونه n ،کل تعداد

´ =Hمقدار شاخص شانن-وينر ni =1 ،تعداد
افراد در نمونه Pi= i ،نسبت افراد يافت شده از گونه
شاخص غالبيت سيمپسون نيز از فرمول زير محاسبه میشود:

) 1-D= 1- (∑𝑆𝑖=1 𝑝𝑖 2

 1-Dشاخص غالبيت سيمپسون Pi ،نسبت گونه  iبه تعداد گونهها و
 ni =1تعداد افراد گونه
برای تشابه تاکزونی از شاخص يکنواختی پيلو يا شاخص تشابه توزيع
)J = H' /log(S
:
استفاده میشود
ʹ =Hمقدار شاخص شانن بوده و  =Sتعداد تاکزون در نمونه مورد نظر
ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف-اسميرنوف نرمال بودن دادهها
بررسی شد .جهت تجزيه و تحليل اثر زمان و ايستگاه به تفکيک بر روی
فراوانی زئوپالنکتونها از آزمون واريانس يکطرفه و جهت مقايسه
ميانگينها از آزمون چنددامنهای دانکن با استفاده از  SPSS19در
سطح احتمال  0/05انجام شد .همچنين تعيين اثر عوامل محيطی روی
فراوانی جمعيت زئوپالنکتونها با استفاده از نرمافزار Canoco 4.5
توسط آزمون  CCAصورت گرفت .محاسبه دادهها و ترسيم نمودارها
با بستههای نرمافزاری  Excel 2010و جهت محاسبه شاخصهای
تنوعزيستی از نرمافزار  Primer 5استفاده شده است.

نتایج
بررسی نتايج حاصل از آناليز عوامل فيزيکوشيميايی آب نشان
داد که همه عوامل اندازه گيری شده (بهجز  )BOD5بين ايستگاههای
مطالعاتی اختالف معنیداری نداشتند (()P>0/05جدول .)1اکثر
خصوصيات فيزيکوشيميايی شوری ،pH ،هدايت الکتريکی ،مجموع
جامدات محلول ،سختی ،قليائيت ،نيترات ،آمونياک ،فسفات و BOD5
با فاصله گرفتن از قفس کاهش پيدا میکردند ،ولی اين کاهش بهجز
در مورد و  BOD5معنیدار نبود .بيشترين ميزان  BOD5در فاصله
 5متری از قفس و کمترين ميزان مربوط به فاصله  1000و 2000
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در ايستگاه  5متری از قفس به  8/15ميلیگرم در ليتر در ايستگاه
 2000متری از قفس رسيد ولی اين افزايش معنیدار نبود.

متری از قفس اندازهگيری گرديد .برعکس ،اکسيژن محلول ،با فاصله
گرفتن از قفس افزايش پيدا کرد بهطوریکه از  7/59ميلیگرم در ليتر

جدول  :1خصوصیات فیزیکوشیمیایی منطقه مورد مطالعه در ایستگاههاي مختلف سد گلستان.
پارامتر/

فاصله از قفس (متر)

100

5
1±28/66
7/59±0/69a
0/82±0/20a
8/02±0/37a
1066/6±170/6a
987/2±308/8a
1070±159/4a
111/66±30/6a
1±0/63a
1/14±0/86a
0/72±0/44a
3/6±1/21a

دما (سانتیگراد)
اکسيژن محلول (ميلیگرم /ليتر)
شوری ()ppm
pH

هدايت الکتريکی (ميکروزيمنس /سانتیمتر)
کل جامدات محلول (گرم /ليتر)
سختی (ميلیگرم /ليتر)
قليائيت ()ppm
نيترات (ميلیگرم /ليتر)
آمونياک (ميلیگرم /ليتر)
فسفات (ميلیگرم /ليتر)
BOD

200

1±28/66
7/68±0/71a
0/83±0/23a
8/03±0/35a
1048/3±161/9a
983±293/4a
1061/7±168a
111/66±30/6a
0/98±0/65a
1/14±0/86a
0/73±0/43a
3/3±1/21ab

a

400

1±28/66
7/90±0/79a
0/83±0/24a
7/94±0/38a
986/6±121/1a
949/6±263/5a
1045±165/4a
107/50±25/4a
0/87±0/59a
1/00±0/79a
0/67±0/42a
2/66±1/21abc

a

1±28/66
7/90±0/79a
0/82±0/23a
7/89±0/31a
976/6±100/5a
923/8±244/8a
1020±167/3a
104/2±27/3a
0/77±0/53a
0/86±0/69a
0/65±0/42a
2/16±0/98bc
a

a

1000
27/1±8/59
8/06±0/79a
0/80±0/19a
7/87±0/31a
942/5±102/6a
911/3±225/9a
999/2±161/6a
101/7±26/4a
0/72±0/51a
0/76±0/61a
0/6±0/37a
1/66±0/81c
a

2000
27/1±8/59
8/15±0/78a
0/80±0/19a
7/79±0/27a
950/8±101/70a
903/8±235/9a
975±144/04a
101/7±26/4a
0/67±0/47a
0/71±0/57a
0/57±0/36a
1/66±0/81c
a

حروف کوچک غيرمشابه در هر رديف نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح  %5است.
داشتند که در بسياری از مواد اين نوسانات معنیدار بودند .مقدار BOD

درحالیکه پارامترهای فيزيکوشيميايی آب در ماههای مختلف
نمونهبرداری ،اختالف معنیداری داشتند (( )P<0/05جدول  .)2با گذر
از فصل بهار به تابستان ،دما افزايش يافت .کمترين و بيشترين دمای
ثبت شده در طول دوره پرورش 25/5 ،و  30درجه سانتیگراد بود،
همچنين مقادير شوری و  pHافزايش ،اکسيژن محلول کاهش و ساير
عوامل شيميايی آب مانند فسفر ،نيترات ،آمونياک و قليائيت افزايش

نيز از  1/33در فروردين به  3/83در شهريور ماه افزايش معنیدار
نشان داد .بهغير از دما و اکسيژن محلول ،کمترين و بيشترين مقادير
خصوصيات اندازهگيری شده در فروردين ماه و مرداد ماه ثبت گرديد.
بيشترين و کمترين اکسيژن محلول در فروردين ماه و مرداد ماه
اندازهگيری گرديد.

جدول  :2خصوصیات فیزیکوشیمیایی منطقه مورد مطالعه در ماههاي مختلف نمونهبرداري در سد گلستان
پارامتر/

ماه

دما (سانتیگراد)
اکسيژن محلول (ميلیگرم /ليتر)
شوری ()ppm
pH

هدايت الکتريکی (ميکروزيمنس /سانتیمتر)
کل جامدات محلول (گرم /ليتر)
سختی (ميلیگرم /ليتر)
قليائيت ()ppm
نيترات (ميلیگرم /ليتر)
آمونياک (ميلیگرم /ليتر)
فسفات (ميلیگرم /ليتر)
BOD

فروردین
25/0±50/00
8/83±0/39a
0/60±0/00d
7/56±0/05c
841/30±30/60d
545/83±15/30e
831/66±21/36e
69/16±3/76f
0/13±0/03e
0/03±0/00d
0/16±0/02e
1/33±0/51c
f

اردیبهشت
26/0±80/00
8/73±0/22a
0/66±0/00c
7/61±0/16c
855/00±12/24cd
723/00±0/00d
883/33±40/82d
86/66±2/58e
0/38±0/09d
0/03±0/00d
0/30±0/02d
1/66±0/81c
e

حروف کوچک غيرمشابه در هر رديف نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح  %5است.
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خرداد
27/0±60/00
7/96±0/05b
0/66±0/00c
7/83±0/06b
955/00±29/32c
975/00±0/00c
950/00±44/72c
95/00±5/47d
0/58±0/09c
1/10±0/32c
0/42±0/07c
2/00±0/89bc
d

تیر
28/0±66/51
7/26±0/22c
0/90±0/00b
7/90±0/08b
1083/33±98/31b
1090/00±113/13b
1149/16±56/60b
114/16±4/91c
0/96±0/20b
1/68±0/14a
0/90±0/08b
3/00±0/89ab
c

مرداد
30/0±00/00
7/20±0/13c
1/16±0/06a
8/38±0/13a
1166/66±68/31a
1241/66±49/15a
1216/66±40/82a
141/66±6/83a
1/42±0/23a
1/45±0/35ab
1/05±0/09a
3/3±1/21a
a

شهریور
29/0±00/00
7/30±0/34c
0/93±0/05b
8/25±0/15a
1040/00±92/73b
1083/33±68/31b
1140/00±32/24b
131/66±6/83b
1/52±0/17a
1/33±0/35bc
1/11±0/09a
3/83±0/98a
b

سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1397

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

 Diplostracaو راستههای  Arcellinida ،Calanoida ،Cyclopoidaو
 Ploimaهرکدام دارای يک گونه شناسايی شده بودند (جدول .)3

در اين مطالعه  10جنس از زئوپالنکتونها شناسايی شد .يک گونه
متعلق به راسته  2 ،Cyrtophoridaگونه متعلق به راسته ،Hymenostomatida
يک گونه متعلق به راسته  ،Oligotrichidaدو گونه متعلق به راسته

جدول  :3جنسهاي زئوپالنکتونی شناسایی شده در سد گلستان
شاخه

رده

Ciliophora

Ciliatea

راسته

خانواده

جنس

Cyrtophoridae
Oligotrichida

Chilododontidae
Codoenllidae
Tetrahymenidae
Parameciidae

Chilodonella
Tintinopsis
Colpidium
Paramecium
Daphnia
Simocephalus
Cyclops
Senecella
Difflugia
Brachionus

Hymenostomatida
Branchiopoda
Arthropoda
Maxillopoda
Lobosa
Monogonta

Protozoa
Rotifera

Diplostraca

Daphniidae

Cyclopoida
Calanoida
Arcellinida
Ploima

Cyclopidae
Aetideidae
Difflugiidae
Brachionidae

در فصل بهار Cyclops ،با درصد فراوانی حدود  %64و پس از آن،
 Daphniaبا درصد فراوانی حدود  %6بيشترين فراوانی را در بين
زئوپالنکتونها را شامل شدند .درحالیکه ساير گونهها در تمام ايستگاههای
نمونهبرداری ،درصد فراوانی مشابهی داشتند .در فصل تابستان ،بيشترين
فراوانی متعلق به  Cyclopsبا حدود  %21و پس از آن  Daphniaبا
 %12/5و  Senecellaبا  %11/5بيشترين فراوانی را شامل شدند.
مطابق با جدول  ،4فراوانی گونههای زئوپالنکتونی از ايستگاه  5متر تا
ايستگاه  2000متر تغييرات معنیدار نداشت .فراوانی  Colpidiumو
 Daphniaبا افزايش فاصله از قفس بهطور نامحسوسی افزايش داشته
درحالیکه فراوانی  Senecella ،Cyclops ،Chilodonella ،Difflugiaو
 Brachionusبا افزايش فاصله از قفس روند کاهشی داشته است.

شکل  :1درصد فراوانی کل زئوپالنکتونهاي شناسایی شده در ماههاي
نمونهبرداري در سد گلستان

جدول  :4تراکم گونههاي فراوان زئوپالنکتونی در ایستگاههاي مختلف در سد گلستان
زئوپالنکتون/
Chilodonella
Colpidium
Cyclops
Daphnia
Difflugia
Simocephalus
Senecella
Paramecium
Brachionus
Tintinopsis

ایستگاه

 5متر
9±212/5a
341/66±15/7a
2730/2±2211/6a
416/5±17/8a
338/2±13/7a
211/5±11/7a
378/33±16/3a
212/16±11/8a
354/66±15/3a
208/16±8/9a

 100متر
212/9±3/8a
341/33±15/7a
2733±2214/1a
415/8±17/4a
338±14/50a
211/2±11/7a
378/66±16/5a
211/83±11/8a
354/83±15/6a
207/83±8/84a

 200متر
211/10±8/1a
343/50±15/5a
2724/7±2204/8a
418/3±16/6a
338±14/4a
238/8±58/1a
377/83±17/7a
213/33±11/5a
354/50±16a
209/33±8/3a

 400متر
210/9±5/5a
344/16±15/8a
2703/3±2184/5a
419/3±17/2a
335/8±13/5a
213±11/4a
375/50±16/1a
213/66±11/51a
352/16±14/8a
209/66±8/7a

 1000متر
209/9±8/7a
346/66±16/5a
2671/5±2152/1a
422/2±17/3a
333/5±13/7a
241±59/6a
372/66±16/7a
215/16±11/5a
349/66±15a
209/50±8/8a

 2000متر
208/9±6/8a
347/00±16/8a
2673/8±2155a
422/8±18/1a
333±13/6a
214/8±11/6a
372/33±16/7a
215/50±11/7a
349/66±14/8a
205/50±14/4a

حروف کوچک غيرمشابه در هر رديف نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح  %5است.
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مترمکعب و در ماه فروردين با  320/83عدد در مترمکعب بود .برخالف
گونههای قبلی ،ميانگين فراوانی  Simocephalusدر طول ماههای
نمونهبرداری روند کاهشی داشت .بيشترين فراوانی آن در ماه فروردين
با  252/50عدد در مترمکعب و کمترين ميانگين فراوانی آن در ماه
تير با  201/5عدد در مترمکعب بوده است .در مورد ،Senecella
 Brachionus ،Parameciumو  Tintinopsisنيز روند افزايشی ميانگين
فراوانی در مترمکعب در طول ماههای نمونهبرداری مشاهده گرديد.
برای هر  4گونه ذکر شده ،بيشترين ميانگين فراوانی در مترمکعب در
ماه شهريور و کمترين ميانگين فراوانی در مترمکعب در ماه فروردين
مشاهده شد .در بررسی شاخصهای تنوع زيستی ،روند تغييرات تنوع
جوامع زئوپالنکتونی در بين ايستگاههای نمونهبرداری بسيار اندک بود
(جدول  .)6در بررسی شاخصهای تنوع زيستی مشاهده گرديد که
شاخصهای تنوع در فصل تابستان نسبت به فصل بهار افزايش يافت
(جدول .)7

فراوانی نمونههای غالب زئوپالنکتونی در بين فصول مختلف
نمونهبرداری اختالف معنیدار داشت (( )P<0/05جدول  .)5بيشترين
فراوانی  Chilodonellaدر ماه شهريور با  224/5عدد در مترمکعب و
کمترين ميانگين فراوانی آن در ماه فروردين با  200/5عدد در مترمکعب
گزارش شد .ميانگين فراوانی  Colpidiumدر بين تمام ماههای نمونهبرداری
(بهجز فروردين و تير) معنیدار بود و بيشترين ميانگين فراوانی در ماه
شهريور با  366/66عدد در مترمکعب و کمترين ميانگين فراوانی با
 326/66عدد در مترمکعب در ماه فروردين مشاهده شد .ميانگين
فراوانی  Cyclopsدر فصل بهار روند افزايشی داشت ،ولی در ماههای
تير و مرداد با افت چشمگيری مواجه شد ،بهطوریکه از 4933/33
عدد در مترمکعب در ماه خرداد به  559/33عدد در مترمکعب در ماه
تير کاهش پيدا کرد .ميانگين فراوانی  Daphniaنيز از ماه فروردين تا
ماه شهريور روند افزايشی نسبی داشت که با کاهش محسوس تعداد
در مترمکعب در ماه تير همراه بود .بيشترين و کمترين ميانگين
فراوانی برای  Difflugiaبهترتيب در ماه شهريور با  355/83عدد در

جدول  :5تراکم گونههاي فراوان زئوپالنکتونی در طول ماههاي مختلف نمونهبرداري در سد گلستان.
زئوپالنکتون /ماه
Chilodonella
Colpidium
Cyclops
Daphnia
Difflugia
Simocephalus
Senecella
Paramecium
Brachionus
Tintinopsis

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

200/2±50/58e
326/66±3/26e
4511/50±54/26c
399/66±4/13e
320/83±3/76e
252/50±82/14a
357/83±4/53e
199/83±2/31e
335/83±3/76e
196/66±8/16d

206/2±83/31d
337/66±3/76d
4646/00±57/46b
413/00±4/73d
320/66±3/26d
210/50±2/58ab
368/66±4/13d
211/50±2/58d
346/66±3/77d
203/66±2/73c

219/2±50/58b
358/83±4/07b
4933/33±59/25a
432/50±4/72b
347/83±4/21b
222/83±2/31ab
390/00±4/73b
222/83±2/31b
365/83±4/53b
214/16±2/78b

202/2±50/58e
330/16±3/76e
559/33±6/68f
404/00±4/73e
324/50±3/50e
201/50±2/58b
362/83±4/53e
202/50±2/58e
340/00±3/52e
203/50±2/58c

210/2±50/58c
344/83±3/76c
750/16±9/26e
422/00±4/73c
337/16±3/76c
214/00±2/58ab
376/00±4/73c
215/50±2/58c
353/16±4/53c
209/50±2/58b

224/2±50/58a
366/66±4/73a
836/16±10/10d
443/83±5/38a
355/83±4/53a
228/50±2/58ab
400/00±4/73a
229/50±2/58a
374/00±4/73a
222/50±2/58a

حروف کوچک غيرمشابه در هر رديف نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح  %5است.

جدول  :6تعیین شاخصهاي زیستی زئوپالنکتون در ایستگاههاي مطالعاتی در سد گلستان
شاخص /

ایستگاه

مارگالف
پيلو
شانون
سيمپسون

 5متر

 100متر

 200متر

 400متر

 1000متر

 2000متر

1/0±05/05
0/79
1/82
0/72±

1/05
0/79
1/82
0/72

1/05
0/79
1/83
0/73

1/05
0/79
1/82
0/72

1/05
0/79
1/83
0/73

1/05
0/79
1/82
0/73

جدول  :7تعیین شاخصهاي زیستی زئوپالنکتون در ماههاي مختلف نمونهبرداري در سد گلستان
شاخص/
مارگالف
پيلو
شانون
سيمپسون
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ماه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

1/01
0/63
1/44
0/58

1/01
0/62
1/43
0/57

1/00
0/62
1/43
0/57

1/11
0/97
2/24
0/88

1/1
0/96
2/21
0/87

1/09
0/95
2/20
0/87

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

نتايج حاصل از تعيين اثر فاکتورهای محيطی روی فراوانی گونههای
زئوپالنکتون در فصل بهار نشان داد که فاکتور  DOبيشترين تاثير
مثبت را بر روی  Simocephalusداشته است .بهعبارتی با افزايش اکسيژن
محلول ،فراوانی اين گونه افزايش میيابد .فاکتورهايی چون دما،
شوری ،BOD ،هدايت الکتريکی ،فسفات ،قليائيت و نيترات بيشترين
همبستگی مثبت را بر فراوانی ،Chilodonella ،Difflugia ،Senecella
 Parameciumو  Cyclopsنشان دادند .همچنين گروههای ،Tintinopsis
 Brachionusو  Colpidiumبيشترين همبستگی مثبت را با فاکتورهايی
چون  ،pHآمونياک TDS ،و سختی نشان دادند.

شکل :2ارتباط عوامل محیطی با فراوانی گونههاي زئوپالنکتونی
در فصل بهار در سد گلستان

در بررسی اثر فاکتورهای محيطی روی فراوانی گونههای زئوپالنکتونی
در فصل تابستان مشاهده شد که فراوانی  Cyclopsبيشترين همبستگی
مثبت را با مقادير فسفات ،نيترات pH ،و قلياييت داشت .برای ساير
گروههای زئوپالنکتونی شناسايی شده BOD ،همبستگی مثبت جزئی
و آمونياک همبستگی منفی نشان داد.

شکل  :3ارتباط عوامل محیطی با فراوانی گونههاي زئوپالنکتونی
در فصل تابستان در سد گلستان

سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1397

بحث
در اين مطالعه ،اثرات پرورش ماهی کپور در محيط محصور بر
کيفيت آب و جوامع زئوپالنکتونی بررسی گرديد .تاکنون مطالعات مختلفی
درخصوص اثرات پرورش ماهی در قفس بر کيفيت آب و جوامع زيستی
در دريای خزر و حوضههای متنوع آن صورت گرفته است (فارابی و
همکاران1393 ،؛ افرائیبندپی و همکاران1395 ،؛ پرافکندهحقيقی و
همکاران1395 ،؛ نصرالهزادهساروی و همکاران1395 ،؛ کريميان و
همکاران1396 ،؛  Bagheriو همکاران .)2016 ،با توجه به نتايج بهدست
آمده ،پرورش ماهی کپورمعمولی در قفس در سد گلستان ،بر عوامل
کيفی آب و غلظت مواد مغذی تاثير بسيار جزئی داشته و همچنين
اثر قابل مالحظهای روی جوامع زئوپالنکتونی محيط اطراف قفس
نداشت بهطوریکه تغييرات مشاهده شده در ساختار زئوپالنکتونی
بيشتر با تغييرات فصلی مرتبط بود .نتايج اين بررسی مشابه با يافتههای
کريميان و همکاران ( )1396و پرافکندهحقيقی و همکاران ()1395
میباشد .بهنظر میرسد بهدليل کوتاه بودن دوره پرورش و جريانات
آبی قوی ،بخشی از اين اختالفات میتواند ناشی از فعاليت پرورش
ماهی در قفس باشد .در اين مطالعه ،در بين فاکتورهای فيزيکو
شيميايی آب ،تنها عامل اکسيژن محلول بين ايستگاهها تفاوت
معنیداری داشت .با فاصله گرفتن از قفس ،ميزان اکسيژن محلول در
آب افزايش يافت .بهنظر میرسد غذای مصرف نشده در طول دوره
پرورش بهدليل تجزيه شدن ،نقش مؤثری در کاهش اکسيژن محلول
داشته است .ميزان اکسيژن محلول در داخل و نزديک قفس از
نوسانات بيشتری نسبت به نواحی دورتر از قفس برخوردار است
( Cornellو  .)1993 ،Whoriskeyاکسيژنزدايی نيز از آثار ناشی از
پرورش ماهی است که در زير قفسهای پرورش ماهی اتفاق میافتد
( Veenstraو همکاران .)2003 ،ميزان اکسيژن محلول با گذر از فصل
بهار به تابستان بهطور معنیداری کاهش پيدا کرد .اين امر ارتباط
مستقيمی با دمای آب و هوا دارد ( Mrcelicو  .)2010 ،Sliskovicبا
توجه به نتايج ،ساير عوامل فيزيکوشيميايی آب تغييرات معنیداری
در ارتباط با فاصله از قفس نشان ندادند .بهعبارتی ميزان تغييرات
عوامل فيزيکوشيميايی ،کمتر تحت تأثير فعاليت آبزیپروری براساس
فاصله از قفس بوده است .در مطالعات مشابه ديگری نيز تغيير معنیداری
در ميزان مواد مغذی بين ايستگاه نزديک به قفس و شاهد مشاهده
نگرديد و بهعبارت ديگر ،اين فعاليت هنوز روی کيفيت آب اثر قابل
مالحظهای نداشته و احتماالً مدت زمان کوتاه پرورش برای ايجاد اثرات،
کافی نيست ( Santosو همکاران2009 ،؛  Zanattaو همکاران.)2010 ،
يکی از عوامل مهم در عدم تغييرات معنیدار بين ايستگاههای مختلف،
جلوگيری از تهنشست سريع غذا و ضايعات آن در اطراف قفسها و
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اثرات پرورش ماهی کپورمعمولی در قفس بر ساختار جمعیت زئوپالنکتونی سد گلستان....

انتقال اثرات در منطقه وسيعتر ناشی از جريانات آبی است (Kalantzi

و 2006 ،Karakassis؛  Holmerو همکاران .)2008 ،بهطورکلی تشخيص
اثرات آبزیپروری بهدليل رقيقسازی سريع ضايعات در مقياس بزرگ
مشکل خواهد بود ( Philiposو همکاران2012 ،؛  Holmerو همکاران،
 .)2008در مطالعه جريان مواد مغذی و فرآيندهای اکوسيستم طی
پرورش ماهی آزاد در قفس نشان داده شد که بيشتر ضايعات ناشی
از پرورش به مناطق دورتر پراکنده میگردد و مستقيماً زير قفسها
تجمع نمیيابد و رهاسازی ضايعات آلی ناشی از آبزیپروری بهروش
متراکم گاهی فواصل زيادی ( 2-25کيلومتر) را در برمیگيرد (Strain
و  .)2005 ،Hargraveدر مطالعه  Bagheriو همکاران ( )2016پرورش
قزلآالی رنگينکمان بر ساختار جمعيت زئوپالنکتونی در حوضه جنوبی
دريای خزر تأثير معنیداری را نشان داد .نتايج بهدست آمده در اين
تحقيق ،نشان داد که پرورش ماهی در قفس در سد گلستان و ميزان
غذای وارد شده به محيط نقشی در يوتريفيکاسيون آب نداشته است.
در نتيجه با رعايت ميزان غذادهی و تراکم ماهيان در سطح قابل قبول،
امکان پرورش و توسعه ماهيان در سد گلستان وجود دارد .از آنجايی
که افزايش دما طی دوره ،ارتباطی با فعاليت پرورش ماهی در قفس
ندارد ،افزايش فسفر و نيترات در مرداد ماه ممکن است ناشی از عواملی
چون عدم مصرف آن توسط جمعيت فيتوپالنکتونی باشد ،همچنين
بعد از شهريور ماه ،بيشترين فراوانی گونهها در خرداد ماه مشاهده
گرديد که با افزايش معنیدار دما ،pH ،آمونياک ،قليائيت ،هدايت
الکتريکی و  TDSو کاهش  DOهمراه بوده است .اثر آبزیپروری از
طريق افزايش  BODنيز روی  Senecella ،Difflugiaو Chilodonella
جزئی بود .بيشترين ميانگين فراوانی  Simocephalusدر فروردين ماه
مشاهده شد چرا که نتايج اثر عوامل محيطی نشان داد که فراوانی اين
گونه بهطور مثبت تحت تأثير افزايش  DOبود که در فروردين ماه
دارای بيشترين ميزان بود .فراوانی و تنوعزيستی گونههای زئوپالنکتونی
شناسايی شده در سد گلستان بين ايستگاههای نمونهبرداری تفاوت
معنیداری نداشت .در تحقيق حاضر غالب نمونههای زئوپالنکتونی را
در هر دو فصل بهار ( )%64و تابستان ( Cyclops )%21شامل میشد.
سه عامل فسفات ،آمونيوم و  BODبيشترين تأثير مثبت را روی
فراوانی  Cyclopsو تا حدودی  Difflugiaداشتند .بهعبارتی با افزايش
اين عوامل فراوانی اين دو گونه افزايش يافت .از سوی ديگر ،اثر نيترات
روی فراوانی تمام گونههای زئوپالنکتونی با همبستگی مثبت همراه
بود .کمترين ميزان نيترات در ماههای فروردين و ارديبهشت مشاهده
شد که متعاقباً برای  8گونه از زئوپالنکتونهای شناسايیشده کمترين
فراوانی را در اين ماهها شاهد بوديم .درحالیکه در ساير مطالعات انجام
شده نتايج ،همبستگی منفی ميزان نيترات با فراوانی زئوپالنکتونها
گزارش شده است (2003 ،Arauzo؛ کريميان و همکاران.)1396 ،
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زئوپالنکتونها يک شاخص زيستی معتبر برای شرايط غذايی به
حساب میآيند ( Canfieldو 1996 ،Jones؛  Baysو 1983 ،Crisman؛
 Wangو همکاران .)2007 ،روتيفرها بهترين گروه مطالعه شده جهت
تغييرات موقعيت تروفی هستند که در آبهای با تروفی باال فراوانی
بيشتری خواهند داشت ( Azevedoو همکاران2015 ،؛  Sousaو
همکاران .)2008 ،در اين تحقيق جنس  Brachionusاز روتيفرها بوده
که فراوانی آن بهطور معنیداری در فصل تابستان بيشتر از بهار مشاهده
شد .بهنظر میرسد که ارتباط بين گونههای روتيفر با سطح تروفی و
دسترسی به مواد مغذی در اين تحقيق همخوانی داشته باشد ،جايیکه
مواد مغذی مانند فسفر و نيترات بهطور معنیداری در تابستان بيشتر
از بهار مشاهده شدند .اين نتايج با مطالعه کريميان و همکاران ()1396
نيز همخوانی دارد .پرورش در قفس ماهيان يک منبع نقطهای مهم
( )1984 ،Beveridgeدر افزايش فسفر و نيترات بهخصوص در مخازن
آبی کوچک با پروفوندال (بستر تاريک درياچه) محدود و اختالط کم
است ( .)2005 ،Yanفسفر و نيترات شناختهشدهترين فاکتورهای
اصلی توليد شده توسط فعاليتهای پرورش آبزيان است که روی محيط
زيست درياچه تأثيرگذار است (1992 ،Kelly؛  Jonesو همکاران.)1982 ،
در اين مطالعه  Tintinopsisدرصد فراوانی بسيار پايينی ( )% 2در
مترمکعب در هر ايستگاه داشت .درصد فراوانی اين گونه در مطالعات
 Sawsanو همکاران ( )2014و کريميان و همکاران ( )1396نيز بسيار
پايين بود .علت اين امر میتواند درنتيجه مصرف اين گونه توسط ساير
گونهها ی زئوپالنکتونی و شکار شدن توسط ماهيان موجود در سد
گلستان باشد .همچنين فراوانی دو جنس  Simocephalusو Cyclops
تغييرات چشمگيری بين دو فصل بهار و تابستان داشته استFernandes .
و همکاران ( )2012بيان میکند که فراوانی زئوپالنکتونها بهصورت
موقتی در يک زمان مشخصی از سال افزايش میيابد .بنابراين در مورد
اينگونهها قابل ذکر است که تغييرات فصلی بيشتر از فعاليت پرورش
ماهی در قفس بر فراوانی و ساختار جمعيتی زئوپالنکتونهای شناسايی
شده اثر گذاشته است .بهطورکلی نگرانیهای عمومی در ارتباط با
اثرات زيستمحيطی پرورش در قفس آبزيان در هر دو اکوسيستمهای
آب شيرين و دريايی در تعدادی از گزارشات وجود دارد ( McLayو
1997 ،Gordon-Rogers؛ 1990 ،NCC؛ 1997 ،EAO؛  Westonو
همکاران1996 ،؛  Guoو 2003 ،Li؛  Yucel-Gierو همکاران.)2007 ،
تراکم ماهی پرورشی ،شرايط مورفومتريک و هيدرولوژی نقش کنترلی
را با توجه به درجه تخريب اثرات زيستمحيطی پرورش ماهی در قفس
ايفا میکنند ( .)1984 ،Beveridgeاندازهگيری فراوانی ،شاخصهای
تنوعزيستی و مشاهده تغييرات ساختار زئوپالنکتونی بيشتر با تغييرات
فصلی مرتبط بود و اختالفات جزئی را بين ايستگاهها ،نشان داد که
اين اختالفات میتواند ناشی از نوسانات محيطی و يا شرايط

1397  زمستان،4  شماره،سال دهم

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

299

southwestern Caspian Sea. Iranian Journal of Fisheries
Sciences. Vol. 15, No. 3, pp: 1202-1213.
Bays, J.S. and Crisman, T.L., 1983. Zooplankton and
Trophic State Relationships in Florida Lakes. Canadian J of
fisheries and aquatic sciences. Vol. 40, pp: 1813- 1819.
Beveridge, M.C.M., 1984. Cage and pen fish farming.
Carrying capacity models and environmental impact. FAO
Doc. Tech. Peches. No. 255. FAO, Rome. 126 p.
Beveridge, M.C.M., 1996. Cage aquaculture (2nd edition).
Fishing News Books, Oxford.
Beveridge, M.C.M. and Stewart, J.A., 1998. Cage culture:
limitations in lakes and reservoirs. In: Inland Fishery
Enhancements (Ed. by T. Petr), FAO Fisheries Technical
Paper 374. FAO, Rome. pp. 263-279.
Beveridge, M.C.M., 2004. Cage aquaculture. Oxford:
Fishing News Books.
Bilous, O.; Barinova, S.; Ivanova, N. and Huliaieva,
O., 2016. The use of phytoplankton as an indicator of
internal 4 hydrodynamics of a large seaside reservoir case of
the 5 Sasyk Reservoir, Ukraine. Ecohydrol. Hydrobiol.
Vol. 16, No. 3, pp: 160-174.
Canfield, T.J. and Jones, J.R., 1996. Zooplankton
Abundance, Biomass, and Size-Distribution in Selected
Midwestern Waterbodies and Relation with Trophic State.
Journal of Freshwater Ecology. Vol. 11, No. 2, pp: 171-191.
Cornell, G.E. and Whoriskey, F.G., 1993. The effects of
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) cage culture on the
water quality, zooplankton, benthos and sediment of Lac du
Passage, Quebec. Aquaculture. Vol. 109, pp: 101-117.
Currie, D.R. and Small, E., 2004. Macro benthic
community responses to longterm environmental change in
an east Australian subtropical estuary. Estuarine, Coastal and
Shelf Science. Vol. 63, pp: 315-331.
Dauvin, J.C.; Ruellet, T.; Desroy, N. and Janson,
A.L., 2007. The ecological quality status of the Bay of Seine
and the Seine estuary: use of biotic indices. Marine Pollution
Bulletin. Vol. 55, pp: 241-257.
Davenport, J.; Black, K.; Burnell, G.; Cross, T.; Cullory,
S.; Ekaratne, S.; Furness, B.; Mulcahy, M. and
Thetmeyer, H., 2003. Aquaculture the ecological issues.
Oxford, UK: Blackwell Science Ltd.
Dias, J.D., 2008. Impacto da pisciculturaemtanquesredesobreaestrutura da comunidadezooplanctônicaem um
reservatório subtropical, Brasil. Master Thesis. Universidade
Estadual de Maringá, Maringá, Brazil. 40 p.
Fernandes, T.F.; Eleftherious, A. and Ackefors, H., 2001.
The scientific principles underlying the monitoring of the
environmental impacts of aquaculture. J Appl Ichthyol.
Vol. 17, pp:181-193.
Guo, L. and Li, Z., 2003. Effects of nitrogen and phosphorus
from fish cage-culture on the communities of a shallow lake
in middle Yangtze River basin of China. Aquaculture.
Vol. 226, pp: 201-212.
Hankanson, L., 2005. Changes to Lake Ecosystem structure
resulting from fish cage farm emissions. Lakes & Reservoirs:
Research and Management. Vol. 10, pp: 71-80.
Holmer, M.; Hansen, P.K.; Karakassis, I.; Borg J.A. and
Schembri, P., 2008. Monitoring of environmental impacts of
marine aquaculture. In: Holmer M, Black K, Duarte CM,
Marba N, Karakassis I (eds) Aquaculture in the ecosystem.
Springer, Dordrecht. pp: 47-85.
Hunt, R.J. and Matveev, V.F., 2005. The effects of nutrients
and zooplankton community structure on phytoplankton
growth in a subtropical Australian reservoir: An enclosure
study. Limnologica. Vol. 35, pp: 90-101.

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

، با توجه به نتايج حاصل از اين مطالعه.قفسهای پرورش ماهی باشد
بهنظر میرسد با توجه به حجم پايين توليد پرورش ماهی کپورمعمولی
 آبزیپروری تأثير قابل مالحظهای،در قفسهای مستقر در سد گلستان
بر عوامل کيفی آب و همچنين روی جوامع زئوپالنکتونی شناسايی شده
در محيط اطراف قفس نداشته و بيشتر تغييرات مشاهده شده در عوامل
.کيفی آب و ساختار جمعيتی زئوپالنکتونها ناشی از تغييرات فصلی بود
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