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  دهیچک
 يهـا با توجه به استفاده از جلبک ياژهیو ییم غذایاز رژ) Hypophthalmichthys molitrix(ماهی فیتوفاگ پرورشی ان ین آبزیدر ب

فیتوفـاگ   مـاهی  یگرم 5/2ان یبچه ماه يرو ها برتوپالنکتونیو تراکم ف بیوماسر یتأث جهت مطالعه ین بررسیا. موجود در آب برخوردار است
کـود  ( کـود دهـی  مار با یت 2 مار،یت 3 يبر رو تحقیقن یا. دیجام گردان 1391 تیرماهدر  در شهرستان شوشتر کشت توام یپرورش يدر استخرها

 ،استخرها یو خروج یانی، ميورود يهامحل مار شاهد دریت عنوان به کود دهیمار بدون یک تیو  )در هکتار یوانیتن کود ح 10 تن و 5 دهی
و  یش رشـد وزنـ  یجهت روند افزا . قرار داده شد )یماه بچه 30تعداد  و در هر قفس محصورشدهکرون یم 60مش  يبا تور دارا( ییها قفسدر 
 يپارامترها )روز 45 به مدت(بار با کی روز 15هر . دیها انجام گردتوپالنکتونیو تنوع و تراکم ف aل یزان کلروفیز ثبت میو ن بچه ماهیان یطول

 گیــري انــدازهز یـ و ن aل یــو کلروف TDS ،pH، تــرات، فسـفات ی، نیکـ یت الکتری، دمــا، هــدااکســیژن محلـول : آب شـامل  ییایمیو شــ یکـ یزیف
نسبت  یکسانیاز روند  ماریت 2ش وزن و طول در یافزا .شدها انجام توپالنکتونین تراکم فییو تع ییشناسا ان ویوزن و طول بچه ماه يها مشخصه

دند که یگرم رس 04/6مار شاهد به یگرم و ت 59/12 به 2مار یگرم و ت 90/9به  49/2از  1مار ین وزن تیانگیش میافزا. مار شاهد برخوردار بودیبه ت
ن یانگیـ ش میافـزا  .دیثبت گرد کود دهیتن  5با  1مار یتن در هکتار و سپس ت 10 کود دهیزان یبا م 2مار ین وزن در تیانگیش مین افزایترشیب

 52/13بـه   10/5از  2مـار  یو در ت متـر  سـانتی  9/10بـه   06/5ن یانگیـ از م 1مـار  یکـه در ت يطـور هز از روند مشابه وزن برخوردار بود بیطول کل ن
 a )009/0±008/0ل یسنجش کلروف بر اساس 2و  1مار یدر ت یتوپالنکتونیف بیوماس. دیرس متریسانت 46/7به  01/5مار شاهد از یو در تمتر  یسانت

 یکـ یت الکتریهدا ،ژن محلولیاکس جز به یطیمح يرهادر کل پارامت). P>05/0(مار شاهد بود یش آن نسبت به تینشان از افزا )تریدر ل گرم میلی
بـوده و   مـؤثر بـر روي بیـومس فیتوپالنکتـونی     کود دهیاین پژوهش نشان داد که  درمجموع ).P≤05/0(بودند  دار معنیفاقد اختالف  TDSو 

  .گروه فیتوپالنکتونی بودند ترین فراوانسیانوباکترها 
  

  .  a،Hypophthalmichthys molitrix  کلروفیل، ینکتون، کود دهتوپالیتوفاگ، فیف یبچه ماه :يدیکل کلمات
  

                                                             
   .(mjkhodadadi@gmail.com(دار مکاتبات عهده *
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  مقدمه
ــه در سیســتم ــان توجــه ب رشــد  هــاي پرورشــی آبزی

ان و نیــز جنبــه اقتصــادي بــودن یــمناســب و ســالمت آبز
هاي پرورشی توجه به زمان مناسب عرضه به بازار سیستم

کپــور  يا چندگونـه  پـرورش  در .حـائز اهمیــت اسـت  
ــماه ــاهی ،انی ــاگفی م  Hypophthalmichthys( توف

molitrix( غـذاي  هـرم  اول قاعـده  از اسـتفاده   دلیل به  
 عوامل مقابل در مقاومت رشد سریع، ،)هایتوپالنکتونف(

 توجه از ،ونقل حمل شرایط دشوار و استرس زا،بیماري

 ين غـذا یتـأم  يپـرور  يآبـز در  .است برخوردار ايویژه
انتخـاب  . ستا يالرو ضرور يمناسب جهت رشد و بقا

ط کشـت  یر شـرا ییـ و تغ ییایـ جغراف ازنظـر گونه مناسـب  
، درجه حـرارت و  یجلبک يت غذایت و کمیفیک(گونه 
ن هــدف یـ بــه ا یابیدو عامـل مهــم جهـت دسـت   ) يشـور 

لتـر  یف یک ماهی يا نقرهکپور  .)1378، ياحمد( باشد یم
اســت کــه از  پالنکتــون خــوار) filter  feeder(در یــف

ون آن یلتراسـ یکه بتواند توسط ف يا هذرها و هر پالنکتون
 ین مـاه یـ ا یششـ  آب يخارهـا . کنـد یه میرد تغذیبگ را

ار یبسـ  لتـر کننـده  یفک دسـتگاه  یـ اسـت و   فـرد  منحصربه
ک یـ ن خارهـا بار یـ ا. دهنـد  یمـ ل یرا تشـک  افتهی تخصص

. اسـت  رأسبرابر پهنا در قسمت  200 ها آنبوده و طول 
ن یبـ  يس فضـا ز را بـر اسـا  یـ ر یلیذرات خ يا نقرهکپور 

ــا ــ آب يخارهـ ــد( ردیـــگیمـــ یششـ ). 1387ان، یمحمـ
از  عمـدتاً  يانشـان داده کـه کپـور نقـره     يادیمطالعات ز

ن یــا. )Kolar, 2005(کنـد  یه مــیـ هــا تغذپالنکتـون تویف
 کنـد  یمـ ه یـ مختلـف تغذ  يزهایها با سـا از جلبک یماه

)Smith, 1989 .(از مطالعــات نشــان داده کــه  يکســری
 -سـبز  يهاکنندگان مهم جلبکصرفاز م ياکپور نقره

از فصـول سـال    یس در بعضـ یسـت یکروسیاسـت و م  یآب
 ,Kolar(دهـد  یل مـ یآن را تشـک  يدرصد غـذا  98-20

 طـور  بـه  ین مـاه یگر نشان داده که ایمطالعات د). 2005
 هـا  دیاتومـه ، اما کند یمه یانوباکترها تغذیاز س یرانتخابیغ

انو باکترهــا یدها و ســییــســبز، اوگلنو يهــا جلبــکرا بــه 
  .)Kim, 2005(دهد یح میترج

ــورد جامعــه ف   يهااســتخر يهــاتوپالنکتــونیدر م
کشــور مطالعــات از در داخــل و خــارج  یپــرورش مــاه

بـه پـژوهش    تـوان  یمـ صورت گرفتـه اسـت کـه     يادیز
ــچوب ــاران  انی ــه    )1384(و همک ــه جامع ــه مطالع ــه ب ، ک

تــاس پـرورش   يهـا  کارگـاه  انیـ کـف ز هـا و  پالنکتـون 
 يگـر یدر پـژوهش د . اشاره نمود ،رداخته بودندپ ماهیان

 ها پالنکتون یبه مطالعه فراوان) 1391( قدیر نژادو  یلیعق
ــاو  ــیزیف يفاکتورهـ ــتخرها ییایمیکوشـ ــ يآب اسـ د سـ

 ين کردجـز یهمچنـ . پرداختند ید مرجانیر و شهیوشمگ
هـا  يانوباکتریپـراکنش سـ   یبه بررس) 1390(و همکاران 
در محـدوده تـاالب    انیکپور ماهپرورش  يدر استخرها

ــد ــق .آالل پرداختن ــت ح ــاران  پرس ــن )1393(و همک  زی
 یهـا طـ  توپالنکتـون یبه مطالعه ف یو کم یفیک صورت به

 یان گرمـاب یـ ماه یخـاک  يپرورش در اسـتخرها  يها ماه
ــاه  ــکارگ ــدیس ــور ن  .جوال پرداختن ــارج از کش ــدر خ ز ی

ــ ــوان یم ــ  ت ــه مطالع ــدد اتب ــون   يمتع ــم چ و  Boricsه
 یتوپالنکتـون یف يها اجتماع یکه بررس) 2000(همکاران 

ف شــرق کشــور مجارســتان را پرترویهــا يدر اســتخرها
) Asiyo )2003ن یهمچنـ . انجام داده بودند، اشاره نمـود 

ومـاس  یو ب یتوپالنکتـون یف يهـا  گونـه ب یـ ترک یبه بررس
وهش ژدر پـ . انگشـت قـد پرداخـت    يدر استخرها ها آن

ــرید ــه  ) Sonmez )2006و  Sen يگ ــه مطالع ــتغب رات یی
 یپــرورش مــاه يدر اســتخرها هــا فیتوپالنکتــون یفصــل

ــه  ــور ترک Cipمنطق ــکش ــدی و  Padmavathi. ه پرداختن
Durga Prasad )2007 (مطالعه مشکل  يرا برا یپژوهش

از  .استخرها در کشور هند انجام دادند یجلبک ییشکوفا
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ــه مطالعــه ) 2007(و همکــاران  Rahman یطرفــ ــأثب  ریت
رشـد   يتا بـر رو یشاخه اوگلنوف یونتوپالنکتیف ییشکوفا

و همکـاران   Ponce-Palafox. ان استخرها پرداختندیماه
 يبــر رو را یو معــدن ییایمیشــ يهــاکــود ریتــأث) 2010(

ســـتم یدر س یدات مـــاهیـــو تول یتوپالنکتـــونیجامعـــه ف
ــرورش  ــهپـ ــور  يا چندگونـ ــماهکپـ ــ انیـ  یموردبررسـ

ــد ــه ) Pratima )2011و  Shiddamallayya .قراردادنـ بـ
ــات تغ بــا  یتوپالنکتــونیجامعــه ف یرات فصــلییــمطالع

 Karnatakaه قـ اسـتخر منط  ییایمیکوشـ یزیف يفاکتورهـا 
بـه  ) 2014(و همکـاران   Tizakar .کشور هند پرداختنـد 

ــوع  یبررســ ــدهیاتن ــه ف جادش ــونیدر جامع در  یتوپالنکت
  .ع پرداختندیگرانوله و ما يپاسخ به استفاده از کودها

ــادر  ــی ــ ژن پ ــه بررس ــترک یوهش ب ــهب ی و  يا گون
 پرورش مـاهی  ياستخرها یتوپالنکتونیجوامع ف بیوماس

تحـت   فیتوپالنکتون خوار يا گونه عنوان به يا کپور نقره
تا . شود یمشوشتر پرداخته شهرستان ، در کود دهی تأثیر

ــوان  ــد بت ــا م ــکوفا  یتیریب ــان ش ــب زم ــراکم  و ییمناس ت
کرد ن و هماهنگ یمتناسب تخم طور به را یتوپالنکتونیف

 یپالنکتـون  ییاز شـکوفا  ین از اثرات سوء ناشـ یو همچن
  .کرد يریجلوگ یو اصول یمنطق یتیرینامناسب با مد

  
  ها روش مواد و

ــدر ا ــی ــداد  ین بررس ــه ماه  270تع ــدد از بچ ــع ان ی
 هیـ ته ید ملکـ یر شـه یـ از مرکـز تکث  یگرم 5/2توفاگ یف
در  یکارگــاه پــرورش مــاه يو در اســتخرها )1شــکل (

با  1/4/1391خ یدر تار ین بررسیا. اده شدها قرار دقفس
 45 بـه مـدت  هـا آغـاز و   ان در قفـس یقرار دادن بچه ماه
محل از هـر اسـتخر و    3ها در قفس. دیروز به طول انجام

در ) (مـار یتکـرار هـر ت  (کسان قرار داده شدند یط یبا شرا
و در  یانیـ اسـتخر، م  يقفس در محـل ورود  3هر استخر 

 ازنظـر و اسـتخرها   گرفتنـد استخر قـرار   یقسمت خروج
 30در هـر قفـس   ). شـکل یکسـان بودنـد    و اندازه، عمق

به ابعـاد   ییهازمان در قفسورت همصبه یبچه ماهعدد 
متـر از  یسانت 5قرار داده شد که  يمتریسانت 60×80×60

ــت کــردنســطح آب خــارج و جهــت   ــا از قفــس ثاب ه
 قرار دادن در کف استخرها يه برایپا صورت بهگرد  لیم

کـود  بـا  ) اسـتخر (یـک  ها شامل تیمار ماریت .استفاده شد
تن در ابتـدا و هـر    3(تن در هکتار  5زان یه به میاول یده
 10زان یـ به م یکود دهبا  )استخر( 2مار یت) تن 1روز  20

ــن   3مــار یت و )تــن 2روز  20تــن در ابتــدا و هــر    6(ت
  .تعیین گردیدند )یکود دهبدون (شاهد  )استخر(

 60اي مخصوص با چشـمه  ز تور پارچهها ار قفسد
هـا  ها قادر بـه عبـور از آن  میکرون که فقط فیتوپالنکتون

شده و از عبور سایر موجودات جلوگیري گردد استفاده 
ها، کلیه آزمایش درروندجهت صحت انجام آنالیز . شد

برداشـت  ) صـبح  6(ها در سـاعات اول روز  بردارينمونه
ادن بچـه ماهیـان در   یک سـاعت قبـل از قـرار د   . گردید

اي از استخرها کلیه فاکتورهاي محیطی آب و نیز نمونـه 
اي و ها جهت بررسی تنـوع و تـراکم گونـه   فیتوپالنکتون

هـا و مـواد مغــذي   آن بیومــاسگیـري  شناسـایی و انـدازه  
ــس   ــفات و نیتــرات از درون قف برداشــت و جهــت   فس

بـا توجـه بـه    . مربوطه مورد آنـالیز قـرار گرفـت    آزمایش
ــد  تع ــین دوره رش ــر   ی ــاگ ه ــان فیتوف ــه ماهی روز  15بچ

گیـري  سـنجی بچـه ماهیـان جهـت انـدازه     بار زیست یک
بـا دقـت   (هـاي طـول   گیريصورت اندازه طول و وزن به

بـا دقـت   (کـش و وزن  بـا اسـتفاده از خـط   ) متر میلی 1/0
با استفاده از ترازوي حساس دیجیتـالی ثبـت   ) گرم 01/0

نمونه مـاهی از هـر قفـس     30طور تصادفی از  به(گردید 
هـاي وزن و طـول   عدد براي سنجش مشخصـه  10تعداد 

ــد  ــتفاده ش ــت  ).اس ــت زیس ــان در  جه ــه ماهی ــنجی بچ س
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با استفاده از پودر گل میخـک   45و  30-15-0روزهاي 
گرم در لیتر در سطلی که از آب درون  میلی 80به میزان 

هاي استخرها پرشده بـود بـا انتقـال بچـه ماهیـان از      قفس
هـا  ها قرار داده شد تـا فعالیـت آن  ها به درون سطلسقف

و پـس  ) 1389مجدي نسب، ) (دقیقه 3تا  2(کاهش یابد 
سرعت در سـطلی حـاوي آبـی     از بیومتري بچه ماهیان به

هـا پرشـده بـود    بدون مـاده بیهوشـی کـه از درون قفـس    
برگردانــده شــد تــا بعــد از برطــرف شــدن اثــرات مــاده   

  .بازگردندها بیهوشی مجدداً به قفس
) یتوپالنکتـون یف بیومـاس ( aل یـ ن کلروفییجهت تع 

 يهـا از درون قفـس  تـر آب یل 3زان یره میت يهايبطر در
 يمتریسانت 20از سطح آب تا عمق  یپرورش ياستخرها

شگاه در کنـار  یدن به آزمایها تا رسه نمونهیبرداشته و کل
از درون  شـده  هیـ تهتـر آب  یبه سـه ل . شدند يخ نگهداری

م اشـباع  یزیـ کربنات من یس یس 1ها با اضافه کردن قفس
ت یـ لتر جهـت تثب یبه نمونه در حال ف قطره قطره صورت به

کاغـذ   سـپس ایـن آب بـا   . دیـ اضـافه گرد  ییایـ ط قلیمح
کـرون توسـط   یم GFF  )Glass fiber filter (45لتـر یف

هـا  توپالنکتـون یلتـر کـه ف  یلتر شد و کاغذ فیپمپ خالء ف
 يحـاو  شیآزمـا  لولـه را در  شـده  يآور جمعآن  درروي

ره پوشـانده و  یقرار داده و با پوشش ت استون یسیس 12
سـپس  . شـد  يسـاعت نگهـدار   24خچال بـه مـدت   یدر 

قـه  یدق 15دور بـه مـدت    2000فوژ بـا دور  یتوسط سانتر
زان یـ ن مییبرداشت و جهت تع ییفوژ و محلول رویسانتر

مربوطــه  يهــا زانیــمتوســط اســپکتروفتومتر  aل یــکلروف
 شـــدر محاســـبه یـــو بـــا اســـتفاده از فرمـــول ز رائـــتق
).(Clesceri et al., 1998   
                                                    )a: )Herbland et al., 1985کلروفیل  

  

Amax = absorption maximum (664 nm)  
  موج حداکثر جذب طول

     
A750 nm= absorbance at 750 nm to correct for 
light scatteri  ng                                                              

ــانو 750جــذب در   ــور  ن ــراکنش ن متر جهــت اصــالح پ
  )جذبحداقل (

 
E = extinction coefficient for chl a in 90% 
acetone at 664 nm 

درصد در  90ضریب تخریب بر اي کلروفیل در استون  
 (L g-1 cm-1 87.67)نانومتر  664 موج طول

 
l = cuvette path length (cm)         

  طول مسیر فتوسل
 A  = نانومتر 664،750 يها موج طولجذب نور در  

C V fN
V t V m





 

 =N ها در یک لیتر آب استخرتعداد نمونه  
=C  ــون ــداد فیتوپالنکت ــاي تع ــمارشه ــده ش ــر  ش در زی

  لیترمیکروسکوپ در یک میلی
V =  برحسـب ) حجـم نمونـه  (حجم آب حاصل از فیلتر 

  لیترمیلی
T V =  در هـر بـار نمونـه    شـده  برداشتحجم کل آب-

  لیتر برحسببرداري 
m V =  در زیـر میکروسـکوپ    یموردبررسحجم نمونه

  لیتر میلی برحسب
لیتر آب از داخـل   20 هابراي شناسایی فیتوپالنکتون

میکــرون  30هـر قفـس در تـور فیتوپالنکتـون بـا چشـمه       
درصــد جهــت  5ریختــه و بــه آب فیلتــر شــده، فرمــالین 

فرمـالین  (اضـافه گردیـد    هاي فیتوپالنکتـون فیکس نمونه
و ) درصـد نمونـه فیلتـر شـده اضـافه گردیـد       20به میزان 

جهت شناسایی از میکروسـکوپ و کلیـدهاي شناسـایی    
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ــماعی( ــاري، اس ــاران،  1379لی س ــر و همک ؛ 1385؛ بلچ
 Tiffany and؛1371؛ کیـانمهر، 1383اسماعیلی سـاري  

Britton, 1952( استفاده شد.  
هــاي  جهــت شناســایی و شــمارش فیتوپالنکتــون   

موجود در آب استخرها پس از همگن کـردن و بـه هـم    
سی از آن توسط پیپت روي الم سی 1زدن نمونه، مقدار 

انتقـال داده و بـا   ) slide chamber(مخصـوص شـمارش   
ــا عدســی ) invert(معکــوس میکروســکوپ    40و  20ب

بــراي شناســایی از کلیــد   . قــرار گرفــت  یموردبررســ
بـراي بـاال بـردن دقـت     . شناسایی پالنکتونی استفاده شـد 
تکرار و سپس میـانگین   3عمل در شمارش، از هر نمونه 

شـمارش   عنـوان  بـه تکـرار   3در ایـن   شده شمارشاعداد 
 شده شمارشهاي تعداد فیتوپالنکتون. هایی گزارش شدن

و بــا تعمــیم دادن  )Clesceri, 1989(طبــق فرمــول زیــر 
 تیـ درنها پالنکتـون گیـري  آب فیلتر شده از تـور   کل به

تعــداد فیتوپالنکتــون موجــود در یــک لیتــر آب اســتخر  
  .محاسبه کردید

درجــه  برحســبهــاي محیطــی دمــا ثبــت مشخصــه
  Total TDS) بر لیتر گرم یلیم(pH،  Do، )گرادسانتی(
  )Disoolve   solides ()ــیم ــرم یل ــر  گ ــر لیت  Ec و) ب
بـا   بـار روز یـک  15هـر  ) مربع متر یسانتبر  میکرو موس(

هــاي پرتابــل در محــل آزمــایش    اســتفاده از دســتگاه 
گیــري و جهــت ثبــت میــزان نیتــرات، فســفات و   انــدازه

و جهت  ها برداشتنمونه آب از درون قفس aکلروفیل 
گیري در ظروف حاوي یخ بـه آزمایشـگاه ارسـال    اندازه
ــد ــدازه ). (Welschemeyer, 1994ش ــت ان ــري جه گی

د فســفات، نیتــرات، از آب درون   هــاي ماننــ  مشخصــه
 بـرداري شـد  سـی نمونـه  سـی  500 تکـرار،  3هـا بـا    قفس

 افـزار  نـرم هـا توسـط   ادهدمقایسه  ).1998استاندارد متد، (
spaa18  ــتفاده از ــا اسـ ــانس    و بـ ــالیز واریـ ــون آنـ آزمـ

نمودارها بـا اسـتفاده   . قرار گرفتند موردبررسی طرفه یک
  .  رسم شدند Excel 2007 افزار نرماز 
  

  نتایج 
فیتوفــاگ در هــا  یبچــه مــاهســنجی طــول و وزن در زیســت

شـده   نشـان داده  8تـا   1 هاي شکلدر  یاستخرهاي موردبررس
  .است

  
 يدر برداشت اول در استخرها انیبچه ماه سه وزنیمقا :1 شکل

  شوشتر  یکارگاه پرورش ماه

  
ي مقایسه طول بچه ماهیان در برداشت اول در استخرها: 2شکل 

  کارگاه پرورش ماهی شوشتر 

  
در   داشت دومدر بر  توفاگیفان یبچه ماهسه وزن یمقا: 3 شکل

  شوشتر  یکارگاه پرورش ماه ياستخرها
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در در برداشت دوم فیتوفاگ مقایسه طول بچه ماهیان : 4شکل 

  استخرهاي کارگاه پرورش ماهی شوشتر 

  
در  در برداشت سوم توفاگیفان یبچه ماه وزنمقایسه : 5 شکل

  شوشتر یکارگاه پرورش ماه ياستخرها

  
در در برداشت سوم  فیتوفاگمقایسه طول بچه ماهیان : 6شکل 

  استخرهاي کارگاه پرورش ماهی شوشتر 

  
در  در برداشت چهارمتوفاگ یفان یبچه ماه سه وزنیمقا: 7 شکل

 شوشتر  یکارگاه پرورش ماه ياستخرها

  
در برداشت چهارم در فیتوفاگ مقایسه طول بچه ماهیان : 8شکل 

  استخرهاي کارگاه پرورش ماهی شوشتر 
  

ــا ــاینتـ ــیزیف يج پارامترهـ ــ یکـ آب در  ییایمیو شـ
 جینتا .است شده انیب 1جدول   استخرها در کل دوره در

 یکود دهـ با  2در استخر  DOن یانگیدهد که مینشان م
ــاالتر دارا ــتالف معنــ  يب ــتخرها  يداریاخ ــا اس و  1 يب

ــتخر  ــاهد( 3اس ــت ) ش در  ECن یانگیــم .)>05/0P(اس
 يدارا) شـاهد ( 3بـاالتر و اسـتخر    یهـ د با کود 2استخر 

). >05/0P(بودنــد   1بــا اســتخر   يداریاخــتالف معنــ 
در سه اسـتخر فاقـد    فسفات نیترات و و دما .pHن یانگیم

 TDSمیانگین  ).P <05/0( بودند باهمدار یاختالف معن
گر بـود  یکـد یدار بـا  یاختالف معنـ  يدر سه استخر دارا

)05/0P<.( ل ین کلروفیانگیمa )و  1در استخر ) بیوماس
 بودنـد ) شاهد( 3نسبت به  يدارا یاختالف معن يدارا 2
)05/0P< (يداریفاقـد اخـتالف معنـ    2و  1استخر  یول 

) بیومـاس ( aل یـ مقدار کلروف نیباالتر). <05/0P( بودند
استخر  بعدازآنو  008/0با مقدار  2و  1مربوط به استخر 

  .داشت قرار 0007/0با ) شاهد( 3
بـا  هاي فیتوفـاگ   بچه ماهیبررسی بین طول و وزن 

نشان داد که در سه تیمـار   ) بیوماس( aکلروفیل  میانگین
ــایج آن در  اخــتالف معنــی داري وجــود نداشــت کــه نت

  .رده شده استآو 3جدول 
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  مارها در استخرهاي پرورشی شوشتر شده در تمام دوره و تی هاي شمارشهاي فیتوپالنکتونمیانگین فراوانی گروه: 1جدول 
  )شاهد( 3استخر   2استخر   1استخر   رده  

  انحراف معیار ±میانگین   انحراف معیار ±میانگین   انحراف معیار ±میانگین 
  Chlorophyta a30/23±90/14  a23/27±71/15 a37/6±76/2  1برداشت 

Cyanophyta a90/342±56/136  a03/24±94/28  a70/15±44/9  
Bacillariophyta a25/1118±67/366  a31/423±83/155  a67/126±67/41  

Euglnophyta a  30/2±33/1  a  0  a00/4±00/4  
  Chlorophyta a  69/13±43/7  b96/32±76/30 a99/19±90/7  2برداشت 

Cyanophyta a91/54±22/39  b03/409±83/396  a36/34±56/14 
Bacillariophyta ab  97/15583±04/5205  b  18/131336±50/48583  a74/2008±54/660  

Euglnophyta a  0  a0  a30/2±33/1  
  Chlorophyta a  08/22±43/14  b21/23±76/15  a06/8±33/3  3برداشت 

Cyanophyta a  89/324±17/129 a75/33±89/27  a18/14±00/8  
Bacillariophyta a  08/1115±04/364  a56/419±04/155 a59/65±63/21 

Euglnophyta a  46/3±00/2  a0  a00/3±00/3  
  Chlorophyta a  35/243±81/106  a60/54±62/28  a01/31±76/27  4برداشت 

Cyanophyta a  42/48918±06/22923  a14/40616±33/16384  a20/99±56/62 
Bacillariophyta a  80/243±00/106  a55/886±08/311  a35/89±13/49  

Euglnophyta a  78/3±33/12  a68/5±33/10  a00/4±00/8  
 
 
  

  بیشینه و کمینه پارامترهاي فیزیکی و شیمیایی آب در کل دوره در کارگاه پرورش ماهی شوشتر: 2جدول 
)SD± میانگین( 

  )شاهد( 3استخر   2استخر   1استخر   مشخصه
  انحراف معیار ±میانگین   انحراف معیار ±میانگین   انحراف معیار ±یانگین م

DO (mg/L) a35/0±50/6  b  79/0±06/7  a50/0±95/6  
EC (µ m/cm2) a  98/137±25/1783  b  33/29±58/1646  b  68/108±50/1567  

Ph a 15/0±85/7  a31/0±70/7  a22/0±83/7  
  a75/0±04/30  a39/1±30/30  a46/0±58/29  )گراد سانتی(دما

TDS )mg/L( a44/41±25/862  b74/9±50/831  c  16/29±00/750  
  mg/L(  a28/0±44/0  a33/0±40/0  a20/0±40/0(نیترات 
  mg/L(  a34/1±86/0  a35/1±61/0  a  20/0±16/0(فسفات 

  mg/L(  a008/0±008/0  a009/0±008/0  b  002/0±0007/0)(بیوماس( a کلروفیل
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  شوشتر یمار در کارگاه پرورش ماهیت 3در ) بیوماس( aل ین کل کلروفیانگیطول و وزن با م نیاختالف ب یبررس :3جدول 
 a لیکلروف  طول  وزن  

 a  91/2±41/5  a  30/2±53/7  a  008/0±008/0  1استخر 

 a  09/4±21/7  a  30/3±62/8  a  009/0±008/0  2استخر 

 a  37/1±95/3  a  96/0±99/5  a  002/0±0007/0  )شاهد( 3استخر 

   )≥05/0P( باشند یم دار یمعناختالف  يهستند و حروف متفاوت دارا دار یمعنکسان فاقد اختالف یحروف 
  

  بحث 
ــان و در صــنعت    ــه ماهی ــود تغذی کــود دهــی در بهب
پرورش ماهی داراي اهمیـت بـوده و همچنـین از طریـق     
ــا افــزایش مــواد آلــی،   اثــرات مســتقیم و غیرمســتقیم و ب

موجـب رشـد ماهیـان    تراکم فیتوپالنکتـونی و کلروفیـل   
ــی  ــونی، (گــردد  موجــود در اســتخر م  ,Boyd؛ 1974ب

1981 .(   
مـار اخـتالف   یت 3در  در ایـن بررسـی   زان دمـا یمدر 

ل یـ ن عـدم اخـتالف بـه دل   یوجود نداشت و ا يداریمعن
ط و یمحـ  يکسـان بـودن دمـا   یکسـان آب،  یوجود منبع 
 يهـا یژگـ یو ازنظـر ک منطقـه  یـ مـار در  یت 3وجود هـر  

 1388 ،یج عبدالهیق با نتاین تحقیج اینتا. دباش یم ییدما
 .باشـد  یمـ آزادگان اهواز مشـابه   یهدر منطقه پرورش ما

 1مار ین تیب يداریاختالف معن Doخصوص پارامتر  در
ن یـ علـت ا  .)>05/0P( دیمشاهده گرد 2مار یو شاهد با ت

 يهـا و شـاهد در اسـتخر   1مـار  یبـا ت  2مـار  ین تیتفاوت ب
 2( 2مـار  یشـتر اسـتخر ت  یب یکود دهل یبه دل موردمطالعه

تــراکم  ش تعــداد ویآن افــزا بــه دنبــالو ) 1مــار یت برابــر
   .باشد یم 2مار یتوپالنکتون در تیف

و  2مــار یبــا ت 1مـار  یدر ت یکــیت الکتریزان هــدایـ م
 غییراتت .)>05/0P( نشان داد يداریشاهد، اختالف معن

Ec بـه محلـول موجـود در آب و    یونیاز تبادالت  یناش 
و  هـا  ونیکـات ل یـ از قب ییایمیش يرات فاکتورهاییتغ دنبال

پـرورش   يدر اسـتخرها  .باشد یم یمحلول آب يهاونیآن

ز روند یاستخرها و ن یکسان بودن منشأ آبیل یبه دل یماه
 یرات محسوسـ ییـ اسـتخرها تغ  يبر روکسان انجام کار ی

بـا   1مـار  یدر ت شده مشاهدهو اختالف  گردد ینممشاهده 
ا یــو  يریــزمــان آبگ احتمــال بــه تــوان یمــرا  و شــاهد 2

ق یتحقج یبا توجه به نتا .ه مربوط دانستیاول يساز آماده
ــر رو) 1388( یعبــــداله ــا در Ecمشخصــــه  يبــ ر یســ
آزادگـان   یت پرورش ماهیسا یپرورش ماه ياستخرها

ــوب اهــواز  ــتحقو  خوزســتان در جن ــ يق محمــدی  یارن
در کپـور   یپـرورش مـاه   یخـاک  يدر استخرها) 1387(

 یمصـنوع  يهـا  اچـه یدر )1389(ان یصـلوات  زیو ن اصفهان
 برخـوردار  یاستان فـارس از رونـد مشـابه    یپرورش ماه

 مارهـا یتن یبـ  در pH و، فسـفات  تراتیزان نین میب .بودند
. دیـ مشاهده نگرد يداریچ اختالف معنیمار شاهد هیبا ت
اسـتخر در   يباال يترات وابسته به باروریزان نیرات مییتغ

ــر  ــاث ــا کودهــا يســاز یغن ــمختلــف ح يب ــ یوانی و  یآل
تفاده ق حاضر با توجه به اسیباشد که در تحقیم ییایمیش

 pHتـرات و  یزان نیـ م رییـ تغ عدم ییتنها به یوانیاز کود ح
تـرات  یزان نیـ در م رییتغ عدماحتماالً . باشدیه میقابل توج

ع آن توسـط  یمار و شـاهد مصـرف سـر   یت يدر استخرها
ــهو گو توپالنکتـــونیف ــانـ ــر ید يهـ ــرو زیمگـ ــتیکـ  یسـ
باشـند ضـمناً بـه علـت وجـود      یها مـ يخصوص باکتر هب

ــ  ــش ن ــراف د یپوش ــایدر اط ــاالً   يواره ــتخرها احتم اس
گـر مصـرف   یل دیـ ز دلیـ اهان نین گیمصرف آن توسط ا

بـا توجـه بـه     طـور  نیهمـ  .هسـت ترات در استخر یع نیسر
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مقـــدم  يو حـــداد) 1387( یارانــ  يمحمـــدقــات  یتحق
ــا افــزودن کــود حیــردمشــاهده گ) 1386(  یوانیــد کــه ب

تـرات در  یزان نیـ تـن در هکتـار، م   20زان یـ بـه م  ییتنها به
 aل یـ زان کلروفیـ م .بـود  يدار یمعنـ استخر فاقد اختالف 

اخـــتالف  يمـــار شــاهد دارا یبــا ت  2و  1 يمارهــا یدر ت
کـود  بـه انجـام    تـوان  یمـ ل آن را یدلکه بوده  يدار یمعن
ش رونـد  یافـزا  اعثذکر نمود که ب 2و  1مار یدر ت یده
ده کـه بـه   یها گردتوپالنکتونیف يو تراکم باال دمثلیتول

ــدنبــال آن م ــزا aل یــزان کلروفی از  یو حــاک افتــهی شیاف
و تـراکم و تعـداد    aل یـ زان کلروفیـ ن میم بیارتباط مستق

تـــراکم ) 1974( ینمطالعـــه بـــودر  .باشـــد هـــا جلبـــک
ــ یکــود دهــهــا پــس از توپالنکتــونیف ــر  10ش از یب براب

ــافـــت و غلظـــت کلروفیش یزاافـــ  5/115-8/8از  aل یـ
 3/213بـه  ) یکـود دهـ  بـدون  (در مترمکعـب   گـرم  یلیم
او .  دیرسـ ) یکـود دهـ  پـس از  (در مترمکعب  گرم یلیم

ش یب یکود دهز پس از ین یت آلزان ذرایکه م نشان داد
ز یـ در مطالعـه حاضـر ن  . دهـد  یمـ ش نشان یبرابر افزا 3از 

ــوده يز تــراکم و ــه ینتوپالنکتــویف ت در  یواضــح طــور ب
ن یترشیب. است افتهی شیافزا یکود دهتحت  ياستخرها

مـار اول بـود در   یو بعد ت 2مار یدر ت طول وزن و شیفزاا
مـار  یت ،مارهـا ین تیان دوره بیپا کل در مراحل مختلف و

 درمجمـوع و  را نشان داد طول و ش وزنین افزایشتریب 2
). >05/0P(را نشـان دادنـد    يداریمارها اخـتالف معنـ  یت

ه یـ اول یکـود دهـ  مار شاهد به علت عدم یدر خصوص ت
 يهـا گونـه  یفراوانـ  مار تراکم ویت 2سه با یمقا استخر در

 برخـوردار بـود و   يزان کمتـر یاز م هاتوپالنکتونیانواع ف
 ازنظـر ن مرحلـه  یـ توفـاگ در ا یف ینکـه مـاه  یبا توجه به ا

 ,.Tang et al( باشدیم ها فیتوپالنکتونوابسته به  ییغذا

سـه بـا   یکمتـر در مقا  طـول  و ش وزنیدرصد افزا )2002
ده بـود  یـ گرد یکود دهها استخر که در آن 2 و 1 ماریت

) 1992(و همکــاران  Javedمطالعــه . ه اســتیــقابــل توج
تحـت   یمـاه  يهـا  گونـه از انـواع   دار یمعنـ رشد  گر انیب

به توجه با را جه ین نتیا ها آن. بود يکود جامد گاو ریتأث
 ییم غـذا یـ و فراهم شدن رژ یدات پالنکتونیتولش یافزا

ان یـ ماه يبرا يو جانور یاهیگ يها یپالنکتوناز  یمناسب
 یج مشـابه یز نتـا یـ ن) 2013(و همکاران  Fallahi. دانستند

در  خصـوص  بـه ر شـده  یـ تخم يکود گـاو در استفاده از 
در . افتنـد یدسـت   سـر گنـده  و کپـور   يا نقرهمورد کپور 

ش یدر افـزا  یوانیـ ح يکودهـا  بـا  یکـود دهـ  ز یمطالعه ن
ج یداشته است که بـا نتـا   ینقش مهم یدات پالنکتونیتول

در  2مـار  یتطـول   وش وزن یافـزا . باال مشابه بـوده اسـت  
آن نسـبت   يبرابر 2 یکود ده به علت 1مار یسه با تیمقا

در تمـام  . باشـد  یمـ ل یـ ن دلیز بـه همـ  ین 1مار یبه استخر ت
ان یــبچــه ماه ش طــول و وزنین افــزایق بــیــمراحــل تحق

ــاگ دریف ــایت توف ــتگ  يماره ــف همبس ــت در  یمختل مثب
ش ین امر نشـان افـزا  یا وجود داشته است P≥01/0سطح 
بر پارامتر رشد وزن و طول  یتوپالنکتونیف بیوماسمشابه 

باشـد کـه نشـان    یتوفاگ میف انیبچه ماهمشابه در  طور به
ان یـ ک بچـه ماه یـ ولوژیزیط فیاز عملکرد مثبـت بـر شـرا   

نشان از  )P≥01/0( نانیزان درصد اطمیوجود م. باشد یم
ش وزن و طـول بچـه   ین روند افزایب يقو یک همبستگی

جـه  ین نتیـ ا. توفاگ در تمام مراحل بـوده اسـت  یان فیماه
 یماه گونه نیابر  ياهیک عملکرد مطلوب تغذینشان از 

ــر. اســت ــد ویض ــب رش ــه ماهژه ی ــبچ ــاگ در یف انی توف
نسـبت بـه    يار بـاالتر یرونـد بسـ   2و  1مـار  یت ياستخرها

ب یضـر  2مـار  ین در تیهمچن اند دادهنشان را مار شاهد یت
ش یافـزا  1 مـار یژه در دو مرحله دوم و سـوم از ت یرشد و

ب یاز ضـر  1داشته اما در مرحله چهارم استخر  يترشیب
بـر اسـاس فـاکتور     .برخـوردار بـوده اسـت    يرشد باالتر

در  درمجمـوع گـردد کـه   یژه مشخص میب رشد ویضر
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زان یش میو افزا یکود دهش با توجه به یآزما يمارهایت
مـار  یتوفاگ نسبت بـه ت یان فیه بچه ماهیمورد تغذ جلبک

هـا  توپالنکتونیه فیزان تغذیر مثبت میبر تأث يدییشاهد تأ
رشـد طـول    یستیز يهاها بر روند شاخصآن بیوماسو 

و همکــاران  Javedمطالعــه  .باشــد یمــ انیــبچــه ماهوزن 
 یمـاه  يهـا  گونهاز انواع  يدار یمعنانگر رشد یب) 1992(

جـه را بـه   ین نتیا ها آن. بود يکود جامد گاو ریتأثتحت 
 ییم غـذا یـ و فراهم شدن رژ یدات پالنکتونیش تولیافزا

ان یـ ماه يبـرا  يو جانور یاهیگ يها پالنکتوناز  یمناسب
 Fallahi. شـود  میش رشد یمربوط دانستند که سبب افزا

در اسـتفاده از   یج مشـابه یز بـه نتـا  ین) 2013(و همکاران 
در مــورد کپــور  خصــوص بــهر شــده یــتخم يکـود گــاو 

رده  4 درمجمـوع . افتندیدست  سر گندهو کپور  يا نقره
 یپرورش مـاه  جنس در استخرهاي 21با  یتوپالنکتونیف

ــ موردمطالعــه  ســهیانوفیس ســه ویوفیالریباس يهــان ردهیب
 وم ردهدر مرحلــه اول تــا ســ درمجمــوع و مشــاهده شــد

نسـبت بـه    يار بـاالتر ین تعداد بسیانگیسه از میوفیالریباس
سـه  یانوفیدر مرحله چهارم رده س یها داشت ولر ردهیسا

تا در مناطق یانوفیحضور و وفور س .رده غالب بوده است
جهـت گسـترش    هـا  آنبودن  شمول جهانا و یمختلف دن

 یبـ و منـابع آ  یخشک یطیط محیاز شرا یعیدر دامنه وس
ا یــو پو ریپــذ قیــتطبســم یل داشــتن متابولیــبــه دل مختلــف

ــ ــد یم ــک( باش ــاران،  1384انمهر، ی ــدل زاده و همک ؛ عب
ل یـ ها بـه دل سهیانوفیکه س دهد یممطالعات نشان  ).1388
ــا ــتثب ییتوان ــروژن مولکــولیت نی ــا ســا  یت ــت ب ر یدر رقاب
ل یـ سا به دلیانوفینشان داد که س یتوپالنکتونیف يها شاخه
ــا ــین تثبیــت ییتوان ــا ســا  یروژن مولکــولت ــت ب ر یدر رقاب
 يط دارایدر شـرا  خصـوص  بـه  یتوپالنکتونیف يها شاخه

ن بدان معنـا  یا. ابندی یم يبرتر یتروژنیت منابع نیمحدود
از منـابع   یزان کمـ یـ فـراهم شـدن م   محـض  بـه است کـه  

و گروه غالب را در  ابدی یمش یافزا ها آن، تعداد یفسفات
که با توجـه بـه   . هندد یمل یتشک یتوپالنکتونیتجمعات ف

 یکود دهـ در مرحله چهارم  يمواد مغذ وفور یکود ده
ج ینتـا  .اسـت  ریپـذ  هیـ توجهـا  سـه یانوفیباال بودن تعـداد س 

ــر رو 1390و  همکــاران در ســال يق کردجــزیــتحق  يب
 یحاک آال گلمحدوده تاالب  یپرورش ماه ياستخرها
مختلــف  یتوپالنکتــونیجــنس مختلـف ف  58 ییاز شناسـا 

 65/39(جـنس   23سـه بـا   یانوفیشـاخه س  که يورط به. بود
 يها شاخهر ین تعداد جنس را نسبت به سایشتریب) درصد

ج یکـه بـا نتـا   . به خود اختصاص داده بـود  یتونتوپالنکیف
  . دارد یخوان همن پژوهش یا 4برداشت 

  
  سپاسگزاري

دانـیم از زحمـات کلیـه    در اینجا بـر خـود الزم مـی   
حقیــق یــاري نمودنــد کســانی کــه مــارا در انجــام ایــن ت 

  . سپاسگزاري نماییم
  

  منابع
ــانی، ع  ،.احمــــدي، م .1 بررســــی ترکیــــب . 1378، .بــ

ــده     ــارور کنن ــل از انــواع ب ــونی حاص در  هــا فیتوپالنکت
مجلـه منـابع طبیعـی     .استخرهاي پرورش مـاهی گرمـابی  

  .23-32، )1( 52 ایران،
ا، هــ هــا، جلبــک يبــاکتر. 1379، .اســماعیلی ســاري، ع .2

موسسـه تحقیقـات    .هرگـان آب شـیرین  مهـا و بـی   قارچ
 . 64، شیالت ایران

بنیــان  (هیــدرو شــیمی  . 1383، .اســماعیلی ســاري، ع  .3
  .249انتشارات اصالنی، ). پروري آبزي

راهنماي شناسایی . 1385، .سوئل، اریکا ،.بلچر، هیالري .4
 .1385، .ه ،ترجمـه محمـدي   .آب شـیرین  يهـا  جلبـک 

  .85. انتشارات علمی آبزیان
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 49  ... فیتوفاگ یرشد بچه ماه و یتوپالنکتونیوماس فیببر روي  کود دهیاثر 

 رحیمــی ترجمــه  .فیتوپالنکتــون .1974، .يد ،.بــونی، ا .5
  .240 ، انتشارات شهر سبز،1974، .بشر، م

، .، ارشـد، ع .، ری، روفچـان .ر.ان، عیکوئی، ن.پان، فبچو .6
. 1384، .ا.، پژنـد، ذ .مقدم، ك ي، حداد.راد، م یصادق

 يهـا  کارگـاه  انیـ کـف ز و  هـا  پالنکتون یسه فراوانیمقا
ب یدر ضـر  اهـ  آننقـش   یان و بررسـ یپرورش تاس ماه

 ،)1( 4، رانیـ الت ایشـ  یمجلـه علمـ  . انیـ بچه ماه یچاق
64-51.  

ــدم، ك  .7 ــدادي مق ــدي، م.ح ــوان، ا ،.، احم . 1386، .کی
ان یـ هـاي مـؤثر در تغذیـه بچـه ماه    بررسی زئوپالنکتـون 

در اســــتخرهاي ) Acipenser stellatus(ازون بــــرو 
  . 1-14، )2( 10 مجله علمی شیالت ایران، .خاکی

، یپـور صـوف  ، .، مي، تجـر .، ریالق، خـ .، سپرست حق .8
ــاهرود.ط ــ . 1393 ،.، مي، شـ ــه کمـ ــیو ک یمطالعـ  یفـ

 يپــرورش در اســتخرها يهـا  مــاه یطـ  هــا تـون توپالنکیف
الت یمجلـه شـ  . جوالیکارگاه سـ  یان گرمابیماه یخاک

  .39-52، )2( 8 ،آزادشهرواحد  یدانشگاه آزاد اسالم
لوچی، ، نظامی ب.ا، حیر ی، عبداهللا پور ب.م.صلواتیان، س .9

ــف  ،.، مکــارمی، م.ش ــدم، ال ــی مق ــور غالم . 1389، .پ
اي و تراکم فیتوپالنکتـونی دریاچـه پشـت    ترکیب گونه

اد مجلـه علمـی تخصصـی تـاالب، دانشـگاه آز      .سد الر
  .26-38، )3(2 اهواز،واحد  اسالمی

 ،.ر.پور، ح ی، صادق.، ري، رمضان نژادقاد.عبدل زاده، ا .10
 هـا  گلسـنگ و  هـا  قـارچ  هـا، بر جلبـک  يا مقدمه. 1388

  .457 دانشگاه گلستان، گرگان،). اهتیتالوف(
ــدال .11 ــدادادي، م.هی، سعب ــان، ر.، خ ــب ،.، پیغ زاده  رج

 يا بررسی تلفات ماهی کپور نقره. 1388، .قطرمی، الف
رشـی در مجتمـع   با فاکتورهاي محیطـی اسـتخرهاي پرو  

نامـه کارشناسـی ارشـد،    پایـان  .پرورش مـاهی آزادگـان  
 .سالمی واحد علوم تحقیقات اهوازدانشگاه آزاد ا

 یسه فراوانیمقا. 1391 ،.،ح.ر نژاد، سی، قد.، كیلیعق .12
ــون ــا پالنکت ــا ه ــیزیف يو فاکتوره ــ یک آب  ییایمیو ش

ن یدومـ . 1380ر در سال یکارگاه سد و شمگ ياستخرها
دانشـگاه علـوم    خزر، ییایدر یالتیمنابع ش یش ملیهما

  .1391آبان  9 گرگان، یعیو منابع طب يکشاورز
ــز .13 ــ.، ميکردج ــانپور، می، ا.ع.، سینی، حس . 1390. ر.م

 یپرورشـ  يانوباکترها در اسـتخرها یپراکنش سـ  یبررس
 یش ملـ ین همـا ینخسـت . محـدوده آالگـل   انیـ کپور ماه

 ، تهـران،  ید بهشـت یدانشـگاه شـه   ران،یـ ا یشناسجلبک

  .1390ور یشهر 23-25 ران،یا
 مشـــهد، .شناســـیمبـــانی جلبـــک .1371 ،.کیــانمهر، ه  .14

  .فحهص 78، تشارات جهاد دانشگاهیان
انتشارات مشهد،  .ها جلبک يولوژیب. 1384، .انمهر، هیک .15

  .فحهص 334 مشهد، یدانشگاه فردوس
زاده قطرمـی،   رجب ،.، موسوي، س.مجدي نسب، الف .16

ــف ــی   . 1389، .ال ــأثیر داروي بیهوش ــه ت ــی مقایس بررس
MS222  ــاي ــر روي پارامتره ــل و گــل میخــک ب  ، اوژن

نامـــه پایـــان .یی ســـرم مـــاهی بنـــیخـــونی و بیوشـــیمیا
کارشناســی ارشــد، دانشــگاه علــوم و فنــون دریــایی      

  .خرمشهر
، .نصـر اصـفهانی، م   ،.ك.، عالمه، س.محمدي ارانی، م .17

بررسی فراوانی و هضم ذرات غـذایی در مـاهی   . 1387
مجموعه مقاالت اولین کنگره علوم دامی  .يا کپور نقره

  .و آبزیان کشور
شـش   العه آلودگی انگلـی آب مط. 1387، .محمدیان، م .18

و ضـایعات آن در مـزارع پـرورش     يا ماهی کپور نقـره 
 ،ارشـد  کارشناسـی نامـه   انیـ پا .ماهی و مجتمع آزادگان
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