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فراوانی و تنوع زیستی جوامع زئوپالنکتونی استخرهاي پرورش توام بچه ماهی و ماهیان 
  پرواري شرق استان گلستان (شهر گنبدکاووس)

  
  3ندوشنو رضوان موسوي 2، افشین قلیچی1مهرداد کمالی *

   ،عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر 1
   ،استادیار گروه شیالت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر 2

  شمال - واحد تهراناستادیار گروه شیالت، دانشگاه آزاد اسالمی  3
  16/4/1393 تاریخ پذیرش:؛  12/11/1392 تاریخ دریافت:

 
  1چکیده

بررسی فراوانی و تنوع زیسـتی جوامـع زئوپالنکتـونی در اسـتخرهاي  پژوهشانجام این هدف از 
اسـتخر  6بـرداري در پرورش توام ماهی پرواري و بچه ماهی واقع در شهر گنبـدکاووس بـود. نمونـه

بـه مـدت یـک دوره پـرورش صـورت  1390پرورش ماهی به صورت ماهیانه از خرداد تا آبان سـال 
جـنس)،  12گـروه پروتـوزوآ ( 4جـنس زئوپالنکتـونی در  27ه مطالعه تعداد گرفت. در طول شش ما

جنس) مورد شناسـایی قـرار گرفتنـد. تـراکم  3جنس) و کالدوسرآ ( 4جنس)، کوپه پودآ ( 8روتیفرآ (
هـاي خـرداد و کـه مـاهطـوريه). بـP>05/0دار بود (ماهیانه جوامع زئوپالنکتونی داراي اختالف معنی

هـاي هاي مهر و آبان داراي تراکمترین و کمترین میانگین تراکم نهایی بودند ولی ماهشهریور داراي بیش
 23، 28، 46مشابهی بودند. همچنین گروه روتیفرها، کالدوسراها، کوپه پودها و پروتوزوآها با فراوانـی 

نهـایی درصد به ترتیب بیشترین و کمترین درصد فراوانی را به خود اختصاص داده بودند. تـراکم  3و 
جوامع زئوپالنکتونی با فاکتورهاي آب همچون نیترات، فسفات و فسفرفسفات داراي همبستگی باال و 

فسـفات -دار بود و گروه کوپـه پودهـا و کالدوسـراها بـا فاکتورهـاي نیتـرات، فسـفات و فسـفرمعنی
ی و فاکتورهاي آب هاي زئوپالنکتونداري داشتند. این رابطه بین تراکم سایر گروههمبستگی باال و معنی

                                                
  mehrdad_kamaly86@yahoo.com مسئول مکاتبه: *
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مشاهده نگردید. بر اساس نتایج بدست آمده تنوع و تراکم جوامع زئوپالنکتـونی اسـتخرهاي پـرورش 
باشـد. همچنـین توام ماهی پرواري و بچه ماهی تحت تاثیر فاکتورهاي فیزیکوشیمیایی و دماي آب می

کـارایی تولیـد در سیسـتم  آبی از جنبـه اقتصـادي وپرورش ترکیبی بچه ماهیان و ماهیان پرواري گرم
  گردد.پرورش متراکم و نیمه متراکم در ایران پیشنهاد می

  
  ، استخر پرورش توام ماهی، استان گلستانفراوانی، تنوع زیستی، زئوپالنکتون کلیدي: هايواژه

  
  مقدمه

(سـتاري و معتمـد، امروزه پرورش ماهی، سهم زیادي در تامین منابع ماهی در سراسر جهـان دارد 
درصد سهم تولیدات آبزیان کشـور را  7/8هزار تن مقدار  11. استان گلستان نیز با تولید حدود )2002

(سـالنامه  گیـرداستان بزرگ تولیدکننده آبزیـان قـرار مـی 5باشد که با این میزان تولید، در بین دارا می
سـتلزم شـناخت . بررسی کیفیت و کمیت تولید در یک اکوسیسـتم آبـی م)2012آماري شیالت ایران، 

هـاي . جوامع زئوپالنکتونی یکی از بخش)2005(چوبیان و همکاران،  باشددهنده آن میاجزاي تشکیل
هـا هاي آبی همچون استخرهاي پرورش آبزیان بوده و نقش مهمی را در این اکوسیستممهم اکوسیستم

در منابع آبی مختلـف حضـور م یطور داهها ب. زئوپالنکتون)2012(بائوشان و همکاران، نماید بازي می
در ، باشندمی و غیره روتیفرها، کالدوسرها و کوپه پودها هاي مختلفی همچونگروه و شامل فعال داشته

 بسیارينقش مهمی در رشد و این میان کوپه پودها و کالدوسراها جزء رژیم اصلی غذایی ماهیان بوده 
 ايها در اسـتخرهپالنکتونجمعیت ل مدیریت صحیح بنابراین با اعما. کنندایفا می هاي ماهیاناز گونه

؛ اصـغري و مطهـري، 2008(اوفـم و آیوتونـده،  توان به نتایج مطلوبی دسـت یافـتمی پرورش ماهی
هـاي توان بـا اسـتفاده از روشعالوه بر این از جنبه مدیریتی می .)2011؛ صلواتیان و همکاران، 2009

، زمان و مـواد غـذایی فضار کنار سایر ماهیان پرواري از دیگري همچون پرورش ترکیبی بچه ماهیان د
تعیـین فراوانـی بنابراین در این شرایط ). 2012(رحیمی،  را نمود ترينهاستفاده بهی هاموجود در استخر

اسـتخرهاي پـرورش  و پویاییها در تولید آننقش کلیدي و بررسی ها قابل استناد جمعیت زئوپالنکتون
مختلفـی . در سراسر جهان مطالعات )1990باشد (ورس، بیشتر میقیقات علمی تحنیاز به انجام  ماهی

اسـت  جوامع پالنکتونی در استخرهاي پرورش ماهی و آبزي پروري صورت گرفته روي تنوع زیستی
جوامـع دربـاره  متعـدديهـاي پـژوهشنیـز در داخل کشـور  طوري کههب ).2009(کوك و همکاران، 
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 ؛2006زاده و همکاران، ش ماهیان گرم آبی و خاویاري انجام شده است (مهديزئوپالنکتونی استخرهاي پرور
جوامع زئوپالنکتونی، فاکتورهـاي همچنین مطالعات دیگري با محوریت ). 2008یوسفیان و همکاران، 

استخرهاي پرورش ماهی بر اساس رسیدن به کارایی تولید بهینه نیز صورت مدیریت نحوه آب و کیفی 
لذا ). 2012؛ کومار و همکاران، 2012؛ پاپسکو و همکاران، 2010جاگوپال و همکاران، (را گرفته است

دف بررسی فراوانـی و تنـوع زیسـتی هتحقیق حاضر با باتوجه به تحقیقات صورت گرفته در گذشته، 
آبی شـرق اسـتان ماهی، ماهیان گرم زئوپالنکتونی استخرهاي پرورش توام ماهی پرواري و بچه جوامع
  .صورت گرفته استگنبدکاووس  شهر، گلستان

  
  هامواد و روش

 30آبی واقع در شرق استان گلستان، واقع در حدود استخر پرورش ماهیان گرم 6این تحقیق در 
 8/15دقیقه  19درجه و  37روستاي دیگچه)، در عرض جغرافیایی کیلومتري شهرگنبدکاووس (منطقه 

 ).1شرقی صورت گرفت (شکل ثانیه  9/59دقیقه و  53درجه و  54شمالی و طول جغرافیایی ثانیه 
 2/3مساحت، عمق حداکثر و تراکم رهاسازي ماهیان پرواري این استخرها با یکدیگر مساوي و برابر 

اي نسبت به ماهی کپور نقرهعدد در هکتار بود. همچنین تراکم بچه 2000متر و حدود  5/2هکتار، 
سازي ماهیان این مزرعه درصد بود. ذخیره 40ر هکتار معادل میانگین کل ماهیان پرواري پرورشی در ه

 درصد 25اي، ماهی کپور نقره درصد 65عدد در یک هکتار با  2000تجاري به ازاي تراکم  –تولیدي 
کپور علفخوار انجام شد. با توجه به عمق استخر از  درصد 5کپور سرگنده و  درصد 5کپور معمولی، 

متر و چشمه تور حدود سانتی 21متر، قطر دهانه سانتی 105کل با طول گیر مخروطی شتور پالنکتون
برداري به صورت ماهیانه از خرداد تا آبان سال برداري استفاده شد. نمونهمیکرون براي روش نمونه 50

برداري هر استخر از چهار نقطه (ورودي، به مدت یک دوره پرورش صورت گرفت. نمونه 1390
 4و از مجموع آنها یک نمونه شاخص با حجم معین بدست آورده و با فرمالین ها) خروجی و کناره

دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر منتقل گردید (کی و شناسی درصد تثبیت و به آزمایشگاه گیاه
سی با استفاده سی 1استخرها در سه تکرار هر بار زئوپالنکتونی  هاي). در آزمایشگاه نمونه2012همکاران، 

منتقل و توسط میکروسکوپ نوري دوچشمی   Sedgwick-Rafterشمارش المپیپت مخصوص به  از
مورد مشاهده، شناسایی و  X 10نمایی عدسی چشمی با بزرگ) Motic )SFC-28 Seriesمدل 

 ولـعب از فرمـرمکـتـها در هر مشمارش قرار گرفتند. به منظور محاسبه تراکم زئوپالنکتون
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D = [(N/V1) V2] / V * 1000 ه در این رابطه، ـردید کـاستفاده گD ها، تراکم زئوپالنکتونN 
حجم آب  Vحجم نمونه اصلی و  V1 ،V2تعداد زئوپالنکتون شمارش شده در هر زیر نمونه به حجم 

 ).2010گی و همکاران، دهد (محمودي خوش درهفیلتر شده در زمان تورکشی در محل استخر را نشان می
اي زئوپالنکتونی بر حسب جنس و از روي کلیدهاي شناسایی معتبر انجام شد هشناسایی نمونه

گذار ). همچنین جهت بررسی عوامل تاثیر1983؛ مائوسن، 1959؛ ادموندسون، 2002(اسماعیلی ساري، 
بر جوامع زئوپالنکتونی، فاکتورهاي فیزیکوشیمیایی آب استخر و هوا مانند درجه حرارت آب و هوا، 

فسفات، فسفات، ارتوفسفات و  -ی، هدایت الکتریکی، درجه اسیدیته، شفافیت، فسفرساعات روشنای
گیري ساعات روشنایی و درجه حرارت نیترات مورد بررسی قرار گرفتند. براي این منظور جهت اندازه

، درجه حرارت آب و هدایت الکتریکی 1390هوا از اطالعات سازمان هواشناسی استان گلستان سال 
درجه اسیدیته از دستگاه قابل حمل و ضد آب )، EC Tester 11(قابل حمل و ضد آب  از دستگاه

)pH Tester 30(فسفات، فسفات، ارتوفسفات  - ، شفافیت از سکشی دیسک و براي فاکتورهاي فسفر
استفاده گردید. از جنبه تجزیه و تحلیل آماري، تراکم نهایی استخرهاي  هاي استانداردو نیترات از روش

درصد  05/0در سطح احتمال ) One Way ANOVA(طرفه ف توسط آنالیز واریانس یکمختل
ها، با استفاده از آزمون دانکن انجام گردید و وجود دار بودن اختالف میانگین دادهمقایسه شد و معنی

 SPSS 13افزار آماري همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون بین تمام فاکتورهاي مورد بررسی توسط نرم
افزار ). همچنین جهت ترسیم نمودارها از نرم2005بندي قرار گرفت (زرگر، ورد تحلیل و دستهم

Excel .استفاده گردید  
  

  
  

  بردارينقشه موقعیت محل استخرهاي مورد نمونه -1شکل 
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  نتایج
گـروه پروتـوزوآ،  4جنس زئوپالنکتونی در  27در میان استخرهاي مورد بررسی در مجموع تعداد 

جنس متعلـق بـه گـروه  12، کوپه پودآ و کالدوسرآ مورد شناسایی قرار گرفتند که در این میان روتیفرآ
جنس نیز متعلق  3جنس متعلق به گروه کوپه پودها و  4جنس متعلق به گروه روتیفرها،  8پروتوزوآها، 

ر حسـب متـر هاي زئوپالنکتونی ب). لگاریتم میانگین تراکم خانواده1به گروه کالدوسراها بود (جدول 
نشـان داده شـده اسـت. از جنبـه  2مکعب در میان هر شش استخر در طول دوره پرورش در جـدول 

داري وجود داشـت هاي مختلف اختالف معنیمیانگین تراکم نهایی در جوامع زئوپالنکتونی در طی ماه
)05/0<P( شـابه کمتـرین هاي شهریور، مهر و آبـان بطـور مکه در ماه خرداد بیشترین و در ماهبطوري

هـاي مختلـف ). درصـد فراوانـی نهـایی گـروه2لگاریتم میانگین تراکم نهایی مشاهده گردید (شـکل 
زئوپالنکتونی همچون روتیفرها، کوپه پودها، کالدوسراها و پروتوزوآها در میان هـر شـش اسـتخر بـه 

هـایی ونی، جـنسهاي مختلف زئوپالنکت). از گروه3درصد بود (شکل  3و  23، 28، 46ترتیب معادل 
از خـانواده پروتوزوآهـا و  Acanthocystis spو  Paramecium sp ،Zoothamnium spهمچـون 

از  Rotaria spو  Adineta sp ،Asplanchna sp ،Philodina sp ،Brachionus spهـاي جـنس
و  از خانواده کوپه پودهـا Naupliusو  Cyclops sp ،Eucyclops spهاي خانواده روتیفرها و جنس

از خـانواده کالدوسـراها غالـب  Daphnia spو  Chydorus sp ،Diaphanosoma spهـاي جـنس
درصد فراوانی جوامع زئوپالنکتونی را به خـود اختصـاص داده بودنـد  96جنس غالب،  13بودند. این 

لف هاي مختدر جدول میانگین فاکتورهاي فیزیکوشیمیایی اشاره شده، بیشترین مقادیر در ماه). 4(شکل 
فسفات که در شهریور ماه کمترین مقدار  -جز فاکتور فسفرهپراکنش داشته است ولی در اکثر فاکتورها، ب

را به خود اختصاص داده بود، کمترین مقادیر فاکتورهاي آب به استثناي نیترات در ماه آبان مشاهده شده 
ات، فسـفات و فسفرفسـفات هـا بـا فاکتورهـاي نیتـرتراکم نهایی جمعیت زئوپالنکتـون). 3است (جدول 

فسفات - هاي کوپه پودها و کالدوسراها با فاکتورهاي نیترات، فسفات و فسفرو گروه )P>01/0همبستگی داشته (
هـاي پروتوزوآهـا و این میـزان همبسـتگی بـراي تـراکم گـروه .)P>05/0داري داشتند (همبستگی باال و معنی

ررسی رابطه رگرسیون لگاریتم جوامـع زئوپالنکتـونی بـا ). ب4) (جدول P<05/0روتیفرها مشاهده نگردید (
هـا بـا فـاکتور دار بـین تـراکم نهـایی جمعیـت زئوپالنکتـونفاکتورهاي آب حـاکی از وجـود رابطـه معنـی

همچنین لگاریتم تراکم جمعیت کوپه پودها با فاکتورهـاي فسفرفسـفات و  ).P>05/0فسفرفسفات بود (
داري بـین تـراکم ) ولـی هـیچ رابطـه رگرسـیونی معنـیP>05/0د (دار بودنشفافیت داراي رابطه معنی

  ). 5) (جدول P<05/0جمعیت پروتوزوآها و روتیفرها با فاکتورهاي آب مشاهده نگردید (
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ول یـک دوره پـرورش هاي مختلـف در طـاسـتخرزئوپالنکتونی در  جوامعتراکم ماهیانه  میانگینلگاریتم  -2 جدول
  ماهیان گرم آبی

 ها / شماره استخرماه 1استخر  2استخر  3استخر  4استخر  5تخر اس 6استخر 

 خرداد  78/3  85/3  09/4  72/2  70/3  82/3

 تیر  73/3  41/3  38/3  20/3  52/3 *

 مرداد 14/2  10/3  54/3  13/3  97/2  41/3

 شهریور  99/2  68/2  34/2  75/2  84/2  29/2

 مهر  06/3  45/2  06/3  84/2  42/2  36/3

 آبان  73/2  64/2  38/3  53/2  32/2  90/2

  قابل بررسی نبود. تهیه شده، *: در این ماه نمونه
  

  
  پرورشلگاریتم میانگین تراکم نهایی استخرهاي پرورش ماهیان گرم آبی در طول دوره  -2 شکل

  )P>05/0اشد (بدار میوجود اختالف معنی دهندهنشان ترك* حروف غیرمش
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    هاي پرورش ماهیان گرم آبیمختلف زئوپالنکتونی در استخرهاي گروه نهاییفراوانی  درصد -3شکل 

  

 
  در استخرهاي پرورش ماهیان گرم آبیهاي مختلف زئوپالنکتونی هاي غالب گروهفراوانی جنس -4شکل 
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  آبیمیانگین فاکتورهاي فیزیکوشیمیایی آب استخرهاي پرورش ماهیان گرم -3جدول 
 ور هدففاکت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان

 گراد)(سانتی دماي هوا  7/26±6/7  5/30±87/6  5/31±85/6 9/25±97/5  5/21±79/7 12±1/4

  گراد)(سانتی دماي آب  25±3/0  2/28±11/1  6/28±2/1  2/29±24/1  75/21±33/1  5/14±7/0
 (ساعت) ساعات روشنایی  7/8±8/3  1/9±5/3  5/8±11/4  1/7±9/3 6/6±4  3/3±3/1

  درجه اسیدیته (لگاریتم مول بر لیتر) 42/9±20/0  52/9±23/0  25/9±28/0  31/9±18/0  57/9±19/0  89/7±43/0
  (سانتیمتر) شفافیت  6/28±2/2  25/26±11/1  29±18/4  31±75/2 04/28±55/4  15±5/1

  * )m/cm)µ هدایت الکتریکی 2002±252  66/2531±705  2638±9/634  3800±726  33/2883±550  1589±153
  گرم در لیتر)(میلی نیترات  31/1±69/0  85/1±64/0  26/2±45/0  4/2±11/1  63/2±88/0  38/2±73/0
 گرم در لیتر)(میلی ارتوفسفات  70/0±45/0  70/0±28/0  71/0±16/0  67/0±34/0  62/0±24/0  56/0±37/0

 گرم در لیتر)(میلی فسفات  47/1±6/0 4/1±29/1  96/0±15/0  73/0±72/0  6/0±1/0  46/0±23/0

 گرم در لیتر)فسفات (میلی - فسفر 39/1±02/0  45/1±2/0  86/0±04/0 55/0±21/0 89/0±31/0  79/0±24/0

  مترمتر یا میکروموس بر سانتیمیکروزیمنس بر سانتی* 
  

  هاي مختلف زئوپالنکتونی با فاکتورهاي فیزیکوشیمیایی آبتراکم نهایی گروهلگاریتم ضریب همبستگی  -4جدول 
 فاکتورهاي هدف تراکم نهایی توزوآهاپرو روتیفرها کوپه پودها کالدوسراها

 دماي هوا  507/0  -453/0  455/0  491/0  617/0

  دماي آب  288/0  -429/0  229/0  285/0  430/0
 ساعات روشنایی  692/0  -417/0  548/0 687/0  804/0
 درجه اسیدیته  421/0  -126/0  334/0  478/0  638/0

  شفافیت  214/0  007/0  334/0  215/0  462/0
 هدایت الکتریکی  -410/0  -006/0  -339/0  -351/0  -192/0

  نیترات  **-926/0  378/0  -640/0 *863/0- *-853/0
 ارتوفسفات  701/0  -371/0  638/0  647/0  795/0

 فسفات  **939/0  -570/0  567/0 **923/0 **922/0
 فسفات - فسفر **952/0  -499/0  475/0 **983/0 *870/0

  قرار گرفته است.   درصد اطمینان مورد بررسی 1در سطح  **
  درصد اطمینان مورد بررسی قرار گرفته است. 5در سطح  *
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  هاي مختلف زئوپالنکتونی با فاکتورهاي فیزیکوشیمیایی آبتراکم نهایی گروهلگاریتم  رابطه رگرسیون -5جدول 
لگاریتم تراکم نهایی زئوپالنکتون  = 995/1  +  083/1(فسفرفسفات)   

= لگاریتم تراکم نهایی کوپه پودها 018/0(شفافیت)  +  747/1(فسفرفسفات)   +  606/0  
= لگاریتم تراکم نهایی کالدوسراها 618/1  +  098/1(فسفات)   

  
  بحث

شناخت خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و هیدروبیولوژي استخرهاي پرورش ماهی موجب افزایش 
). با توجه به 2001غذایی خواهد شد (حدادي مقدم و همکاران، بازده تولید و استفاده بهینه از پتانسیل 

هاي سیکلوپس تحقیقات گسترده محققین در حوزه اکولوژي اکوسیستم استخرهاي آبزي پروري، جنس
هـا درصد بیوماس کل زئوپالنکتون 40و  84و ناپلیوس در مرکز شهید بهشتی و شهید رجایی مجموعا 

). با توجه به اینکه سیکلوپس ارزش غذایی چنـدانی 2008و همکاران، را تشکیل داده بودند (یوسفیان 
ندارد به این دلیل بطور احتمالی بچه ماهیان تمایلی به تغذیه از این موجودات نداشتند (آقایی مقـدم و 

هاي کوپه درصدي جنس 50این دلیل براي درصد فراوانی غالب  این پژوهش). در 2003اصالن پرویز، 
قابل توجیـه اسـت ولـی دلیـل احتمـالی  Naupliusو  Cyclops sp ،Eucyclops spپودها همچون 

 Acanthocystis spو  Paramecium sp ،Zoothamnium spهایی همچون درصدي جنس 3حضور 
ــی  ــا و فراوان ــانواده پروتوزوآه ــنس 23از خ ــدي ج ــاي درص ، Adineta sp ،Asplanchna spه

Philodina sp ،Brachionus sp  وRotaria sp توانـد بیشـتر بـه انـدازه از خـانواده روتیفرهـا مـی
) در 2006زاده و همکاران (). همچنین مهدي4کوچک و نامناسب آنها براي تغذیه ماهیان باشد (شکل 

جنس از  24تحقیق مشابهی که در استخرهاي پرورش ماهیان گرم آبی استان گیالن داشتند، در مجموع 
آغازیان را شناسایی نمودند. و طبـق گزارشـات ایـن محققـین، شـاخه سه شاخه روتیفرها، بندپایان و 

 5/12و  8/20، 7/66جنس به ترتیـب بـا فراوانـی کـل  3و  5، 16روتیفرها، پروتوزوآها و بندپایان با 
هاي با فراوانی باال و پایین معرفی شدند. بـا توجـه بـه غالبیـت روتیفرهـا در ایـن درصد بعنوان شاخه
باشد. همچنین بر اساس نتایج تحقیقات مختلـف هاي تحقیق حاضر میمشابه با یافتهتحقیق، این نتایج 

درصـد از جوامـع  50تـا  25مـاهی کپـور معمـولی صورت گرفته، محتویـات دسـتگاه گـوارش بچـه
هـا و گیاهـان ماکروفیـت تشـکیل شـده بـود کـه زئوپالنکتونی، نسبت بـه الرو شـیرونومیده، حلـزون

 ؛1990ع زئوپالنکتونی براي تغذیه ماهی کپور معمولی دارد (میجر و همکاران، کننده اهمیت جواممنعکس
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). طبـق ارزیـابی تنـوع جوامـع زئوپالنکتـونی 2009؛ کوك و همکـاران، 2006زاده و همکاران، مهدي
)، در 2010کشور هند توسط راجاگوپال و همکاران ( Tamilnaduاستخرهاي ذخیره آب دائمی منطقه 

ترتیـب جنس به 2و  4، 8، 9، 24وپالنکتونی مورد شناسایی قرار گرفت که تعداد جنس زئ 47مجموع 
هـاي براي روتیفرها، کوپه پودها، کالدوسراها، استرآکودها و پروتوزوآها تعلق داشـت. در میـان گـروه

بـه صـورت غالـب در  Diaphanosoma sp.در روتیفرها و جنس  Brachionus sp.مختلف جنس 
باشد. نتایج کومـار و همکـاران می این پژوهششاهده گردید که این نتایج مشابه با گروه کالدوسراها م

هـاي مختلـف همچـون روتیفرهـا، گونه زئوپالنکتـونی از گـروه 51آن است که تعداد  ) بیانگر2012(
درصد بـه  7و  14، 17، 23، 40پروتوزوآها، کالدوسراها، کوپه پودها و استراکودآها با میانگین فراوانی 

ایـن اند کـه بـا نتـایج رتیب شناسایی شدند و در این میان روتیفرها به عنوان گروه غالب معرفی شدهت
ها و تقریبا اکثر کالدوسراهاي کوچک و کوپه پودها معمـوال نیـاز باشد. جنس دافنیمشابه می پژوهش

کوچک دارنـد. در هاي زئوپالنکتونی با اندازه باالیی به فسفر موجود در آب نسبت به بسیاري از جنس
هاي غنی از مواد آلی همچون استخرهاي پرورش ماهی با عمل کوددهی این مواد مغذي به سهولت آب

) که بـا توجـه بررسـی ضـریب 2012؛ پاپسکو و همکاران، 2004گیرد (استینر، در اختیار آنها قرار می
ی وجود ضریب همبستگی هاي مختلف زئوپالنکتونی با فاکتورهاي فیزیکوشیمیایهمبستگی میان گروه

ها و گـروه کالدوسـراها و کوپـه پودهـا بـا فاکتورهـاي دار بین لگاریتم تراکم نهایی زئوپالنکتونمعنی
فسفات در تحقیق حاضر ثابت شده است که نشان از وجود شـباهت نتیجـه  -نیترات، فسفات و فسفر

و نیتروژن با یکـدیگر بـر اسـاس این محققین با تحقیق حاضر دارد. و از آنجایی که فاکتورهاي فسفر 
عمل کوددهی در استخرهاي پرورشی بعنوان عوامل محدود کننده رشد در کمیت جوامع زئوپالنکتونی 
داراي ارتباط متقابل هستند، وجود ضریب همبستگی ایـن فاکتورهـاي آب بـا لگـاریتم تـراکم نهـایی 

ي پرورش ماهی و آبزیـان بـه شـمار جمعیت کوپه پودها و کالدوسراها امري انکارناپذیر در استخرها
دهد که جمعیت پروتوزوآها و روتیفرها آیند. همچنین نتایج همبستگی و آزمون رگرسیون نشان میمی

با وجود اینکه بیشترین و کمترین فراوانـی نهـایی را تشـکیل داده بودنـد، کمتـر تحـت تـاثیر عوامـل 
می و غالب روتیفرهـا ی). دالیل حضور دا5 و 4فیزیکوشیمیایی نسبت به دو گروه دیگر بودند (جدول 

هاي زئوپالنکتونی در منابع آبی مختلف بر اسـاس گزارشـات محققـین دیگـر به عنوان مهمترین گروه
هـاي دیگـر مدت آنها نسـبت بـه گـروهتواند شرایط مطلوب دمایی، قدرت تکثیر و بازسازي کوتاهمی

ــه همچــون بنــدپایان و ســخت پوســتان (کالدوســراها و کوپــه ــابع پودهــا)، رقابــت درون گون اي، من



 1393 زمستان) 4)، شماره (3برداري و پرورش آبزیان (بهره

88 

مندي از فراوانی سطح حداقلی منابع مورد نیاز و تغذیه ماهیـان پالنکتـون خـوار از فیتوپالنکتونی، بهره
باشد. که دالیل احتمالی جمعیت حدواسط کوپه پودها و کالدوسراها هاي زئوپالنکتونی بزرگ میگونه

). از جنبـه 2006زاده و همکاران، ؛ مهدي2004باشد (استینر،  تواند همین عواملنسبت به روتیفرها می
اي بچه ماهیان در کنار حضور ماهیان پرواري، تاثیر شدیدي نیز بر روي جمعیـت کالدوسـراهاي تغذیه

اي از با اندازه بزرگ و کوپه پودها دارند. که علت آن افزایش تـدریجی وزن و بهبـود عملکـرد تغذیـه
). با توجه به نتایج بدست آمده وجـود اخـتالف 1999باشد (مهنر و تیئل، می هاي زئوپالنکتونیجنس
هـاي مختلـف پـرورش مشـاهده گردیـد داري بین تراکم نهایی جوامع زئوپالنکتونی در طول ماهمعنی

)05/0<P تواند فاکتورهاي فیزیکوشیمیایی آب همچون دما بنا به ). که دالیل احتمالی آن می2) (شکل
وژیکی تغذیه ماهیان، ترکیبات مختلف فسفره و نیتروژنـه آب و افـزایش بیومـاس ماهیـان دلیل فیزیول

پرواري و بچه ماهیان در طول دوره پرورش تا ماه شهریور بر این روند کاهش تدریجی تراکم از اوایل 
ز ). باتوجـه بـه هـدف ا2گذار بوده اسـت (شـکل دوره (ماه خرداد) تا اواسط دوره (ماه شهریور) تاثیر

توان پیشنهاد نمود کـه زمان بچه ماهیان با سایر ماهیان پرواري میانجام این تحقیق از جنبه استفاده هم
اي بـر سازي مـاهی کپـور نقـرهدهنده براي سال آینده جهت ذخیرهدر صورت برنامه مدیریتی پرورش

ري از حداکثر بازده برداو بهره) MSY( 1برداري از حداکثر محصول پایداراساس سیستم مدیریت بهره
هاي مورد نظر یا دلخـواه در سـال توان از این بچه ماهیان پرورش یافته با تراکممی) MEY( 2اقتصادي

اول، بعنوان ماهیان پروراري در سال دوم بهرمند شد که فرضیه استفاده مطلوب از زمان، مکان و شرایط 
  گیرد.گیري از این روش قوت میهغذایی براي این ماهیان با بهر
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