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 شهیدمجتمع تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان  شناسایی زئوپالنکتون های استخرهای

 با فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آبط آنها و ارتبا بهشتی رشت دکتر
 

 2، علیرضا شناور ماسوله1، فلورا محمدی زاده2، زهره رمضانپور1*امیر هوشنگ بحری ،1زهرا عبادی آبکنار
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 رشت، ایرانموسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی،  -2
 

 81/1/8931تاریخ پذیرش:     81/4/8931تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

ستم آبی همچون استخرها محسوب می گردند. آنها در چرخش موواد، کنتورل اواموع البکوی و زئوپالنکتونها از عناصر مهم یک اکوسی

و  ریومجتموع تک  تولیدات میکروبی نقش دارند. هدف از این پژوهش بررسی فراوانی و شناسایی زئوپالنکتون های استخر بچه ماهیوان خاویواری

اسوتخر موورد ملالعوه رورار گرفوت.  5کتورهای فیزیکی و شویمیایی آب موی باشود. ی و ارتباط آنها با فادکتر بهشت دیشه انیآبز ریبازسازی ذخا

 9بار با  2و فاکتورهای شیمیایی مانند نیتریت، نیترات، آمونیاک و اورتوفسفات هفته ای  pHفاکتورهای فیزیکی آب مانند اکسیژن محلول، دما، 

 Rotiferaانس( و  2) ProtozoaانسCopepoda (9  ،)انسCladosera (5  ،)شاخه  4انس از  22تکرار اندازه گیری شدند. در مجموع 

، Naupliusداشوتند.  Copepodaو  Rotiferaانس( در استخرهای مورد ملالعه شناسایی گردید. باالترین تنووع و فراوانوی را بوه ترتیو   82)

Daphnia  وCyclops  های زئوپالنکتونی دارا بودند. رابلوه معنوی دار منفوی  باالترین درصد فراوانی را بین انس %85و  %25، %44به ترتی  با

و فاکتور اورتوفسوفات و همچنوین زئوپالنکتوون هوا و  Cladosera( و ارتباط معنی دار م بت بین P>0/05و اورتوفسفات ) pHبین فاکتورهای 

رها از لحاظ فاکتورهای فیزیکوی و شویمیایی و (. بر اساس نتایج به دست آمده استخP<0/01فاکتور نیترات در تمامی استخرها مشاهده گردید )

ان امعیت زئوپالنکتون ها در شرایط مللوبی ررار داشتند و تنها فاکتور اورتوفسفات باالتر از حد مجاز بود که با اعمال مدیریت صحیح موی توو

 . آن را کنترل نمود

 

 .Cladosera ،Rotiferaاستخر بچه ماهیان خاویاری، زئو پالنکتون، اورتوفسفات،  :کلیدیکلمات 

 

                                                           
 amirbahri52@yahoo.com(.  دار مکاتبات )دهعه *

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

54
5.

13
98

.1
3.

4.
5.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

qu
de

v.
lia

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             1 / 11

http://aqudev.liau.ac.ir/admin_emailer.php?mod=send_form&sid=1&slc_lang=fa&em=amirbahri52-ATSIGN--YAAHHOO-.com&a_ordnum=591
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223545.1398.13.4.5.2
https://aqudev.liau.ac.ir/article-1-591-en.html


 8931زمستان ، چهارمسیزدهم، شماره پروری، سال علمی توسعه آبزینشریه  12

 مقدمه

کیفیووت آب یعنووی ترکیبووات مواووود در آب کووه 

منجر به رشد بهینه ی مواودات آبزی می شود و توسط 

برخی پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و زیستی تعیوین موی 

 & Keremah et al., 2014; Ehiagbonareگوردد )

Ogunrinde, 2010 بلور طبیعوی کیفیوت آب پایودار .)

تغییر زموان، شورایط آب و هووا، دموا، توراکم  نیست و با

ماهیووان مواووود در آب و نووره تغذیووه تغییوور مووی کنوود 

(Davies & Ansa, 2010 اهووت بررسووی میووزان .)

سالمت اکوسیستم های آبی از روش های پایش زیسوتی 

به کمک مواودات زنده به عنوان ابوزار شناسوایی بهوره 

(. Dokulil, 2003; Rimet, 2012گرفتووه مووی شووود )

ترکی  گونه ای و فراوانوی زئوپالنکتوون هوا وابسوته بوه 

عوامل مختلفی چون شرایط فیزیکوشیمیایی آب، فصل، 

مورفولوژی دریاچه، حضور ماکروفیوت و البوک هوا و 

 & Thorpهمچنووین واووود شووکارچی هووا مووی باشوود )

Covich., 2001 ،فاکتورهایی ماننود اکسویژن محلوول .)

و تنوووع گونووه هووای  دمووا و نووور مووی تواننوود در توزیووع

 ,.Shayestehfar et alزئوپالنکتووونی مووبار باشووند )

(. اوامع زئوپالنکتونی به شدت تحت توثایر فشوار 2010

های محیلی ررار موی گیرنود، از ایون رو موی تواننود بوه 

عنوان شاخصوی مهوم بورای تعیوین کیفیوت محویط آبوی 

  (.Suresh et al., 2011ملرح باشند )

نووووع زیسوووتی اواموووع ملالعوووات مختلفوووی روی ت

پالنکتونی و فاکتورهای کیفی آب صورت گرفته است. 

 تواس بچوه از امله این پژوهش ها می توان بوه پورورش

( Acipenser persicus Borodin, 1897) ایرانوی ماهی

 ماهیوان پورورش و تک یور مجتموع خواکی استخرهای در

 بر موار عوامل بررسی و( ساری) راایی شهید خاویاری

 معرفوی و (، تعیوین8911وسفیان و همکاران، آن )ی رشد

 هیوودروبیولوژیک و هیوودرولوژیک شوورایط مناسووبترین

 اسوتخرهای خاویواری در ماهیان بچه پرورش استخرهای

 دکتوور شووهید آبزیووان ذخووایر بازسووازی و تک یوور مجتمووع

(، بررسوی 8913رشوت )رمضوانرور و همکواران،  بهشتی

ل مختلو  تاایر عوامل فیزیکی و شیمیایی آب در مراحو

)انکوباسیون، ونیرو و استخر( بر میزان بقای بچوه ماهیوان 

خاویاری کارگاه شهید بهشتی )صادری راد و همکواران، 

 پووراکنش و امعیووت پویوواییملالعووه بوور روی (، 8932

 دریوای انووبی حوزه پوستان سخت گروه زئوپالنکتون

 تغذیوه روابوط (، بررسی8932خزر )روحی و همکاران، 

در  مختلوو  فصووول در فیتوپالنکتووون -نزئوپالنکتووو ای

خووزر )نصووراله زاده سوواروی و  دریووای انوووبی حوووزه

(، ارزیوووابی اواموووع زئوپالنکتوووونی و 8932همکووواران،

شاخص ساپروبی استخرهای پرورش کرور ماهیان  شرق 

شهر گنبود کواووس )کموالی و موسووی -استان گلستان

 اسوووتخرهای آب کیفیوووت (، ارزیوووابی8934ندوشووون، 

 و تبوار رضوایی) کشور شمال در گرمابی یانماه پرورش

 در زئوپالنکتوون هوا فراوانی و ، توزیع(8934 همکاران،

 Mehdiگیالن ) استان گرمابی ماهیان خاکی استخرهای

Zadeh et al., 2006موورد در مقودماتی (، مشواهدات 

 خواکی مواهی اسوتخر های یک پالنکتون و آب کیفیت

(، Yeamin Hossain et al., 2007بوونگالدش ) در

 Acipenser) انگشووت روود خاویوواری ماهیووان پوورورش

persicus )موبار عوامل بررسی و های خاکی استخر در 

 بررسوی(، Yousefian et al., 2008آن هوا ) رشود بور

 خاویاری ماهیان رفاه های شاخص عنوان به آب کیفیت

(، Mitranescu et al., 2010بوولتن ) موزارع کشوور در

 و فیزیکوی بررسی شرایط ها و تونزئوپالنک ملالعه تنوع

ویروودوناگوار  منلقوه سواله چنود استخر سه در شیمیایی

(Rajagopal et al., 2010)زیسووتی تنوووع در ، تغییوور 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

54
5.

13
98

.1
3.

4.
5.

2 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

qu
de

v.
lia

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             2 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223545.1398.13.4.5.2
https://aqudev.liau.ac.ir/article-1-591-en.html


 19 ...... مجتمع تک یر و بازسازی شناسایی زئوپالنکتون های استخرهای

 در موواکروبنتوز و موواهی زئوپالنکتووون، فیتوپالنکتووون،

 Mnemiopsis leidyi حملوه از پوس انوبی خزر دریای

(Roohi et al., 2010اردامات اساسی اهت ،)  حفو  و

 Akbulut etبازسازی ذخایر ماهیان خاویاری در ترکیه )

al., 2011  ملالعات لیمنولوژی در اسوتخرهای منواط ،)

(، ملالعوه ای بور Kumar et al., 2012مرتفوع هیمالیوا )

تولیوود زئوپالنکتوووون در مووزارع مووواهی بنگووال  ربوووی 

(Banerjee et al., 2014 ارزیوابی فیزیکوشویمیایی و ،)

دریاچه ناصر در منلقه نیمه گرمسویری مصور  aکلروفیل 

(El-Otify, 2015،)  تجزیووه و تحلیوول فیزیکوشوویمیایی

(، بررسوی Usman, 2015آب استخر ماهی در نیجریوه )

اارات متقابل بین تولیودات طبیعوی پالنکتوون و ارزیوابی 

زیست محیلی آب کانال المحمودی، بر پتانسیل آبوزی 

( اشواره Ashour et al., 2018پوروری تیالپیوای نیول )

 نمود. 

ماهیووان خاویوواری یکووی از بووا ارزش توورین ماهیووانی 

ی طبیعوو هسووتند کووه در اهووان یافووت مووی شوووند. تک یوور

دلیل صوید بوی رویوه، آلوودگی و کواهش  به تاسماهیان

 موی صوورت نودرت بوه یوا متورو  زیستگاه ها به کلی

این مشکل اردام به بازسازی  ابران منظور به لذا و گیرد

مرکوز تک یور و بازسوازی  .ین ماهیوان نمووده انودذخایر ا

ذخایر ماهیان خاویواری شوهید دکتور بهشوتی بوه منظوور 

 8951حف  ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر در سال 

میلیون رلعه بچه ماهی خاویواری  9.5و با ظرفیت اسمی 

کیلووومتری انوووب شوورری شهرسووتان رشووت در  25در 

سد سونگر تاسویس حاشیه رودخانه سفیدرود و در اوار 

 اوذب پوس از تاسوماهیان الرودر ایون مرکوز  گردید.

 و آرتمیوا دافنوی، شوامل زنوده  ذای ابتدا با زرده کیسه

 اسوتخرهای سرس به و شده شده تغذیه خرد سفید کرم

 در ماهی بچه نگهداری مدت شوند. می منتقل پرورشی

اسوت و در ایون مودت از  روز 41 توا 45خواکی  اسوتخر

تخر تغذیووه مووی نمایوود )یوسووفیان و  ووذای طبیعووی اسوو

بوه دلیول اهمیوت ماهیوان خاویواری و (. 8911همکاران، 

 صرف هزینه های کالن به منظور بازسوازی ذخوایر آنهوا

بررسی اوامع پالنکتونی اسوتخرها بوا تواوه بوه شورایط 

فیزیکی و شیمیایی آب الزم و ضروری به نظر می رسد. 

های اسوتخر هدف از این پژوهش شناسایی زئوپالنکتون 

بچه ماهیان خاویواری مجتموع تک یور و بازسوازی ذخوایر 

بوا فاکتورهوای  آنهواآبزیان شهید دکتر بهشتی و ارتبواط 

 فیزیکی و شیمیایی آب می باشد.

 

 مواد و روش ها 

محیط های پرورشی بچه ماهیوان مکان مورد ملالعه 

 دیشوه انیوآبز ریو بازسازی ذخوا ریمجتمع تک  خاویاری

شهرسوتان  یانووب شورر یلومتریک 25ر د یدکتر بهشت

اسوتخر  5 .بوود 8934در سوال رشت در اوار سد سنگر 

مووورد بررسووی روورار گرفووت. فاکتورهووای فیزیکووی و 

تکورار در اوایول  9بوار بوا  2شیمیایی به صورت هفته ای 

دموا و روز انودازه گیوری گردیدنود.  91صبح بوه مودت 

 OXI 196اکسیژن محلول آب توسط دستگاه دیجیتوال 

WTW  وpH  آب بووا دسووتگاهpH  متوورpH53 WTW 

 فاکتورهای شویمیایی اندازه گیری گردید. اندازه گیری

 بوا 2111مودل HACH اسورکتروفتومتری دستگاه توسط

 روش طبو  فواکتور هور بوه مربووط های کیت از استفاده

ASTM (8334انجووام ) فوواکتور گیووری شوود. انوودازه -N

3NH 1191 روش بووا (Nessler Method )در یووتک و 

. شد انجام 3NH-N لیتر در گرم میلی12/1-5/2 محدوده

 1832 روش بووووا 3NO-N فوووواکتور گیووووری انوووودازه

(Cadmium Reduction Method  )در کیووووت و 

 و انودازه 3NO-N لیتر در گرم میلی  18/1-5/1 محدوده
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( Diazotiation) 1511روش  بوا 2NO-N فواکتور گیری

N- لیتور در گورم میلوی 112/1-9/1 محدوده در کیت و

2NO  3-صورت گرفت. اندازه گیری فواکتور
4PO-P  بوا

و  Method (Ascorbic acid)phosver 3  1141روش 

3- لیتر  در گرم میلی 12/1-5/2کیت در محدوده 
4PO-P

 انجام شد. شناسایی و شمارش نمونه هوای زئوپالنکتوون 

میلوی  5توسط میکروسکوپ اینوورت در محفظوه هوای 

عداد نمونه ها در هر متر مکع  از آب لیتری انجام شد. ت

 با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید:

 
N  تعداد پالنکتونها در هر متر مکع = 

A میانگین تعداد زئوپالنکتونها = 

C حجم پالنکتونهای تغلی  شده به میلی لیتر = 

V حجم محفظه شمارش به میلی لیتر = 

L  حجووم آب برداشووت شووده بوور حسوو  متوور مکعوو = 

(Standard method, 1989.) 

شناسایی نمونه های زئوپالنکتونی بر حسو  اونس 

 Esmailiو از روی کلیدهای شناسایی معتبر انجام شود )

Sari, 2002; Edmondson, 1959; Maosen, 1983.) 

 SPSS 18داده های بدست آمده توسط نورم افوزار 

تجزیووه و تحلیوول شوودند. بووه منظووور رسووم نمودارهووای 

استفاده گردید. بورای  Excel 2010رم افزار مختل  از ن

حصول اطمینان از برررار بوودن مفروضوات الزموه بورای 

اهووت نرمووال  Kolmogorov-Smirnovآزمووون هووا از 

بودن داده هوا اسوتفاده شود. اهوت بررسوی ارتبواط بوین 

فاکتورهووووای شوووویمیایی و فیزیکووووی آب از آزمووووون 

ANOVA نه استفاده گردید. سرس آزمون متغیر چند گا

Tukey  اسووتفاده شوود. از آزمووون ضووری  همبسووتگی

پیرسون اهت بررسی ارتباط بین فاکتورهای فیزیکوی و 

شیمیایی آب با یکدیگر و بوا امعیوت زئوپالنکتوون هوا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               استفاده گردید.

 

   نتایج

 (c˚) ، دمووا2/1 (mg/lول )میووانگین اکسوویژن محلوو

2/21 ،pH 4/1 4/38، درصوود اشووباع%( نیتریووت ،mg/l) 

و  9/1 (mg/l، آمونیوواک )12/1 (mg/l، نیتوورات )113/1

  (.8بود )ادول  11/8 (mg/lاورتوفسفات )

 

 ریو بازسازی ذخا ریمجتمع تک  نتایج حاصل از سنجش فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی محیط های پرورشی بچه ماهیان خاویاری :8ادول

 یدکتر بهشت دیشه انیآبز

اکسیژن محلول  واحد

(mg/l) 

نیترات  (mg/l)نیتریت  اسیدیته (C˚)دما 

(mg/l) 

آمونیاک 

(mg/l) 

اورتوفسفات 

(mg/l) 
 11/8±8/1 9/1±12/1 12/1±111/1 113/1±1113/1 4/1±2/1 2/21±9/1 2/1±4/1 میانگین

 

، Cladoseraشووواخه  4اووونس از  22در مجمووووع 

Copepoda ،Protozoa  وRotifera  .شناسووایی گردیوود

اونس بواالترین تنووع را در بوین  82بوا  Rotiferaشاخه 

شوواخه هووای زئوپالنکتووونی دارا بووود. بیشووترین درصوود 

فراوانووی در میووان تمووامی گونووه هووای زئوپالنکتووونی بووه 

( و 25%) Naplius (44% ،)Daphniaترتیوو  متعلوو  بووه 

Cyclops (85%بود. از )  شاخهCladosera  اونس هوای

sp. Bosmina،sp.  Daphnia، sp.  

Diaphanosoma،sp.  Moina وsp.  Monospilus 

  .spاوونس هووای Copepodaشناسووایی شوود. در شوواخه 

Calanoida،sp.  Cyclops وsp.  Harpactycoida 

  .spاونس هوای Protozoaاز شواخه  .شناسایی گردیود
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Arcella وsp.  Difflugia .در شووواخه  یافوووت شووود

Rotifera اوووونس هووووایsp.  Asplanchna،sp.  

Brachionus،sp.  Diurella،sp.  Eosphora،sp.  

Lecane،sp.  Lepadella،sp.  Monostyla،sp.  

Pedalia،sp.  Ploesoma،sp.  Polyarthra،sp.  

Pompholyx وsp.  Synchaeta  شناسووووایی گردیوووود

 (.2)ادول 

 زئوپالنکتونی شناسایی شده در هر استخر حضور و عدم حضور انس های: 2ادول

گروه های 

 زئوپالنکتون
 جنس ها

 شماره استخر

8 2 9 4 5 

Cladocera 

Bosmina sp. + + - - - 

Daphnia sp. + + + + + 

Diaphanosoma sp. + + - - - 

Moina sp. + + - + + 

Monospilus sp. - + - - - 

Copepoda 

Calanoida sp. - - + - - 

Cyclops sp. + + + + + 

Harpactycoida sp. + + - + + 

Naplius sp. + + + + + 

Protozoa 
Arcella sp. - - + - - 

Difflugia sp. + + - - - 

Rotifera 

Asplanchna sp. + - - + + 

Brachionus sp. + + + + + 

Diurella sp. + - - - - 

Eosphora sp. + - - - - 

Lecane sp. + + - + - 

Lepadella sp. - + - - - 

Monostyla sp. + + + - - 

Pedalia sp. + + - - - 

Ploesoma sp. - + - - - 

Polyarthra sp. + + - + + 

Pompholyx sp. - - + - - 

Synchaeta sp. + + - - - 

، Copepodaدرصد فراوانی هر یک از شاخه هوای 

Cladosera ،Rotifera  وProtozoa   24، 49به ترتیو ،

 درصد بود. 8و  81
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 : درصد فراوانی گونه های زئوپالنکتونی استخرها8شکل 

-3و فاکتور  Cladoseraبین 
4PO  در تمامی استخرها

 ( واود داشت.P<0/01ارتباط معنی دار آماری )

 
-3و فاکتور  Cladosera: ارتباط بین 2شکل 

4PO  در تمامی

 (P<0/01استخرها )

در تمووامی  Nitrateو فوواکتور  Zooplanktonبووین 

( واووود P<0/01اسووتخرها ارتبوواط معنووی دار آموواری )

 داشت.

 
وپالنکتون و نیترات در تمامی استخرها : ارتباط بین زئ9شکل 

(P<0.01) 

-3و  pHبووین فاکتورهووای 
4PO  در تمووامی اسووتخرها

 ( برررار بود.P>0/01رابله معکوسی)

 
-3و  pH: ارتباط بین فاکتورهای 4شکل 

4PO  در تمامی استخرها

(P>0/05) 

 

 بحث

اط آن بوا فراوانی کمی و کیفی پالنکتون هوا و ارتبو

شرایط محیلی پیش نیاز تک یور و پورورش مواهی اسوت. 

در حقیقت، تولید پالنکتون به تعوادل اکولووژیکی میوان 

 Chowdhury etعوامل فیزیکو شیمیایی بسوتگی دارد )

al., 2007 اوامع زئوپالنکتونی نقش مهمی را در ایون .)

 ,.Suresh et alاکوسیستم های آبی بازی موی نماینود )

2011; Baoshan et al., 2012 آنها انرژی حاصول از .)

تولید کنندگان را به ماهی ها و دیگر مصورف کننودگان 

 ,.Dejen et alدر زنجیوره  ووذایی منتقول مووی کننود )

(. تغییر فاکتور هوای زیسوتی و  یور زیسوتی )دموا، 2004

اکسیژن محلول و نور( در توزیع گونه هوا موبار هسوتند. 

وان با انودازه گیوری آن هوا و تثایر این فاکتور ها را می ت

بررسی تراکم گونه هوای زئوپالنکتوونی موورد ارزیوابی 

 (. Tidame & Shinde, 2012ررار داد )

بر اساس نتایج بدسوت آموده در ایون ملالعوه، بجوز 

اورتوفسفات، سایر فاکتورهای فیزیکوی و شویمیایی آب 

در حد مللوب و شرایط استاندارد اهوت پورورش بچوه 
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 11 ...... مجتمع تک یر و بازسازی شناسایی زئوپالنکتون های استخرهای

 Medale et al., 1995; Quickداشوت )تاسماهی ررار 

& White, 2007; Chebanov & Galich., 2013 .) 

در دهه های اخیر کاربرد بویش از انودازه کودهوای 

فسفره برای تولید محصووالت بویش تور، سوب  افوزایش 

 لظت فسفر در خواک هوای اراضوی باالدسوت حوضوه 

(، که نتیجه Pheav et al., 2005های آبخیز شده است )

افووزایش خلوور ورود فسووفر بووه شووبکه رودخانووه ای و آن 

استخرهایی می باشد که از این رودخانه ها آبگیری موی 

شوند. مقودار بواالی اورتوفسوفات در نتوایج یوسوفیان و 

 Njoku( و 8939(، کموالی و رحیموی )8911همکاران )

( نیووز مشوواهده شووده اسووت. از املووه 2185و همکوواران )

اسوتخرها موی توانود ورود دالیل باال بودن اورتوفسفات 

( و Durbrow et al., 1997آن از طری  آب زه کشوی )

 (.Boyd, 1992یا از طری  رسوبات بستر باشد )

و اورتوفسوووفات در تموووامی  pHبوووین فاکتورهوووای 

اسووتخر هووا رابلووه معکوسووی برروورار بووود کووه مشووابه بووا 

( مووی باشوود. 8913گزارشووات رمضووانرور و همکوواران )

آب بسووتگی  Caو  لظووت  pH لظووت اورتوفسووفات بووه 

 Caو  لظوت هوای بواالی  pHدارد، به طوریکه افزایش 

سب  خارج شدن اورتوفسفات از سیستم آب می گوردد 

(Boyd, 1992 .)Upreti ( گووزارش 2185و همکوواران )

 pHدرصد فسفر تبوادلی بوا افوزایش  41تا  91کردند که 

از رسوبات تخلیه می شود. تغییورات شورایط  3به  4/1از 

درولیکی اعوم از سورعت اریووان و یوا عمو  آن مووی هیو

تواند سب  ایجاد تغییور در شورایط سولح مشوترک بوین 

آب روئین و رسوب شده و در نتیجه مقدار فسفر تبادلی 

(. ایون بخوش Wu et al, 2011را تحت تاایر ررار دهد )

از فسفر معموالً رادر به تامین کوتواه مودت فسوفر موورد 

 (.Liu et al., 2016نیاز البک می باشد )

انس زئوپالنکتون شناسایی گردید.  22در مجموع 

اوونس  21( تعووداد 8934کمووالی و موسوووی ندوشوون )

زئوپالنکتووون در اسووتخرهای پوورواری و بچووه موواهی، 

Mehdizadeh ( تعوداد 2114و همکاران )اونس در  24

و  Rajagopalاسووتخرهای پوورورش ماهیووان گرمووابی،  

زئوپالنکتووونی در اوونس  41( تعووداد 2181همکوواران )

کشور  Tamilnaduاستخرهای ذخیره آب دائمی منلقه 

گونووه  58( تعووداد 2182و همکوواران )Kumar هنوود و 

گونوه  51(، 2181و همکواران ) Ashourزئوپالنکتونی، 

زئوپالنکتونی را در  کانوال المحموودی کشوور مصور را 

شناسایی نمودند. اختالف هوای مواوود بوین نتوایج ایون 

ایج سایر پژوهشگران می تواند در نوع، سن پژوهش با نت

و تراکم ذخیره سازی گونه های پرورشی، ارلویم منلقوه 

پرورش، فصول هوای مختلو  پورورش، سون اسوتخرها، 

بیوماس ماکروفیت ها در استخرها، مودیریت کووددهی، 

نوع خواک بسوتر اسوتخر، منبوع توثمین آب، فاکتورهوای 

ه بوورای زیسووتی، فیزیکووی و شوویمیایی آب مووورد اسووتفاد

پرورش، تراکم و تنووع زئوپالنکتوون هوا و سوایر رابلوه 

 Soon Park & Wungهوای پیچیوده ناشوناخته باشود )

Shin, 2007  .) 

و  .Naplius sp. ،Daphnia sp اووونس هوووای 

Cyclops sp.  بیشترین درصد فراوانی را در میان تموامی

 Yousefianگونه های زئوپالنکتونی داشتند که با نتایج 

 ( مشابه است. 2111ران )و همکا

و فواکتور  Cladoseraارتباط معنی دار آماری بوین 

اورتوفسفات در تمامی استخرها مشاهده گردید. کموالی 

و فاکتور  Cladosera( نیز بین 8934و موسوی ندوشن )

 فسفات همبستگی باال و معنی داری را گزارش نمودند.

بوه و تقریباً اک ر انس هوای متعلو   .Daphny spانس 

معموالً نیاز باالیی  Copepodaو  Cladoseraشاخه های 
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به فسفر مواود در آب نسبت به بسیاری از اونس هوای 

زئوپالنکتونی با اندازه کوچک دارند. در آب های  نی 

از مواد آلی همچون استخرهای پرورش مواهی بوا عمول 

کوددهی این مواد مغذی به سهولت در اختیار آنها رورار 

 (. Steiner, 2004; Popescu et al., 2012می گیرد )

از درصووود  Copepodaدر ملالعووه حاضوور شوواخه 

فراوانی باالتری برخوردار بود که با نتایج سایر پوژوهش 

اوز رژیوم  Copepodaو  Cladoseraها ملابقوت دارد. 

اصلی  ذایی ماهیان بوده و نقش مهمی در رشد بسیاری 

ین بوا اعموال از گونه های ماهیوان ایفوا موی کننود. بنوابرا

مدیریت صوحیح امعیوت پالنکتوون هوا در اسوتخرهای 

 پرورش ماهی می توان به نتایج مللوبی دست یافت. 

 

 سپاسگزاری

در اینجا بر خود الزم میدانیم از زحمات مدیریت و 

 انیوآبز ریو بازسوازی ذخوا ریومجتموع تک پرسنل محترم 

موسسووه تحقیقووات بووین المللووی ی و دکتوور بهشووت دیشووه

رشت که  شهید دادمان سد سنگرن دریای خزر تاسماهیا

ما را در انجوام ایون تحقیو  یواری نمودنود سراسوگزاری 

 نماییم.
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