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  31/06/1398؛ تاریخ پذیرش: 20/02/1398تاریخ دریافت: 
  

  1چکیده
که  جایی ثر است و از آنؤهاي هر اکوسیستم آبی در مدیریت بهتر آن اکوسیستم بسیار م وپالنکتونئناخت زش

را دارد  باالتر ها به سایر موجودات در سطوح نقش انتقال مواد اولیه فتوسنتز شده توسط فیتوپالنکتون ها وپالنکتونئز
 چهاروپالنکتون از ئز پژوهشاست. در این  1391در سال  یپژوهشنتیجه این مطالعه . هستندسزایی  هب اهمیتداراي 
شرقی مورد مطالعه  53˚ 41' 76"شمالی و  36˚ 68'12"، با موقعیت جغرافیایی واقع در استان مازندرانگرمآبی استخر 

که هر یک جداگانه از آب چاه آبگیري بودند هکتار و مستطیل شکل  3به مساحت از استخرها هر یک  قرار گرفتند.
، مرداد و هاي تیر طی ماهمیکرون  55توسط تور با چشمه  برداري و تحت یک مدیریت قرار داشتند. نمونه شدند یم

دست  بهاطالعات سپس و انجام شمارش  و شناسایی ،در آزمایشگاهسپس و شد برداري  نمونهروز  15، هر شهریور
جنس  9 ،(پاروپایان) Copepodaجنس  1 شامل وپالنکتونیئز گروه 6 حاضر پژوهشدر  .ندگردیدپردازي  دادهآمده 

Rotifera گردان)  (جنس  5 وتنانProtozoa (آغازیان)، جنس  1Cladocera )نس ج 1، نتن منشعبان)آMollusca 
وپالنکتون در ئهاي مختلف ز ترین درصد گروه . بیششد شناساییپایان)  (مژه Cirripediaجنس  2 و(نرمتنان) 

با میانگین تراکم  Ciliata بود که مربوط به دو جنس )درصد Protozoa )44مربوط به  هاي ماهیان گرمابیاستخر
ولی از بود  مکعب) (تعداد در متر 05/5128±05با میانگین تراکم  Vorticella و مکعب) (تعداد در متر 7±7/8544

 .Brachionus sp شتند کهاتوده را د ترین زي روتیفرها بیش بنابرایناز نظر سایز و اندازه کوچکند  که این گروه جایی آن
مناسب تغذیه ماهیان  دهنده شرایط نسبتاً نشان که توده به این جنس اختصاص داشت کل زي درصد 65که  غالب بود

  باشد. ها می استخردر 
  

    زئوپالنکتون، توده زي ،تنوع زیستی ،تراکم ،استخرهاي گرمآبی کلیدي: هاي واژه

                                                
 farnaztahamy@gmail.com مسئول مکاتبه: *

 یپژوهش -مقاله کامل علمی
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  مقدمه
 آبی منابع در دایم طور به یزئوپالنکتون جوامع

 مهم هاي بخش از داشته و یکی فعال حضور مختلف
 آبزیان پرورشی استخرهاي چون آبی هم هاي اکوسیستم

 دارند. ها اکوسیستم این در را مهمی نقش و هستند
هاي  گروه شاملهاي آبی  هاي اکوسیستم زئوپالنکتون

   پودها کوپه و کالدوسرها روتیفرها، چون هم مختلفی
 .)2014(صلواتیان و همکاران،  باشند می غیره و

 دارند غذایی در زنجیره يکلید موقعیت ها زئوپالنکتون
از  خوار گیاه هاي زئوپالنکتون که صورت این به

 مهمی غذاي خود، و کنند می تغذیه ها فیتوپالنکتون
 و ها ماهی باالخره و باالتر در سطوح جانوران براي
 وسیله به انرژي که ها آن واقع در .شوند می غیره

 ساخته خورشید نور از استفاده با ها فیتوپالنکتون
 )غیره و ها ماهی( جانوري باالتر سطوح به شود را می
(شینده و  دهند می مفیدند، انتقال ها انسان براي که

 و پودها کوپه میان در این). 2012همکاران، 
 و بوده ماهیان غذایی اصلی رژیم جزء کالدوسراها

 ایفا ماهیان هاي گونه از بسیاري رشد در مهمی نقش
 و رشد ایجاد مناسب، اندازه دلیل به و کنند می

 و ایمنی سیستم کارائی افزایش قبول، بازماندگی قابل
 محیطی و انگلی هاي استرس بیماریزا و عوامل با مقابله

 خصوص کپور به هاي گونه تغذیه در باالیی اهمیت
(چایناونمندي و ماناسومی،  دارند کننده فیلتر هاي گونه

 زئوپالنکتونی ترکیب و فراوانی در ها تفاوت). 2007
   کارگاهی و اي تغذیه مدیریت مکان و زمان، تابع
  (ورما و همکاران،  است پرورش دوره طی در

 هاي گونه حضور عدم یا و حضور چنین هم ).2013
 جمعیتی تراکم روي بر اي کننده تعیین نقش ماهی معین

 استناد قابل فراوانی تعیین .ها دارد ئوپالنکتونز
 در ها آن کلیدي نقش بررسی و ها زئوپالنکتون جمعیت

 انجام به نیاز ماهی پرورش استخرهاي پویایی و تولید
 در ).1990(ورس،  باشد می تر بیش علمی هاي پژوهش
 زیستی تنوع روي مختلفی مطالعات جهان سراسر

 و ماهی پرورش ياستخرها در پالنکتونی جوامع
(کوك و همکاران،  است گرفته صورت پروري آبزي

 هاي پژوهش نیز کشور داخل در که طوري به )2009
 استخرهاي جوامع زئوپالنکتونی درباره متعددي
 است شده انجام خاویاري و آبی گرم ماهیان پرورش

زاده و همکاران،  مهدي؛ 2008(یوسفیان و همکاران، 
 جمعیت مدیریت صحیح عمالا با رو این از .)2006

به  توان می ماهی پرورش استخرهاي در ها پالنکتون
). 2009اصغري و مطهري، ( یافت دست مطلوبی نتایج

 از مختلف انواع روي بر مطالعات متعددي
 گرفته پرورشی انجام استخرهاي در ها زئوپالنکتون

اسالمزاده و ( مطالعات به توان می جمله آن از که است
 جوامع اي گونه ترکیب بررسی )1396، همکاران

گرمابی و  ماهیان پرورش استخرهاي در زئوپالنکتونی
 در ها فیتوپالنکتون و ها زئوپالنکتوننیز مطالعه 

(پارك و  پاسفید میگوي خاکی پرورش استخرهاي
(ورما و همکاران، چنین مطالعات  و هم )2007شین، 
 در نیزئوپالنکتو جمعیت ماهیانه تنوع روي بر ).2013

  نمود.  ماهی را اشاره مزارع پرورش
 زئوپالنکتون ترکیب بررسی مطالعه این از هدف

 در رو این از است، آبی گرم ماهی پرورش استخرهاي
 استخر مزارع 4 دینامیک و ساختار حاضر مطالعه

 چینی ماهیان کپور و معمولی کپور ماهی مأتو پرورش
   .گرفت قرار بررسی موردمنطقه مازندران  در
  

  ها مواد و روش
است.  1391ی در سال پژوهشنتیجه این مطالعه 

براي انجام این زئوپالنکتون از چهار  پژوهشدر این 
 پرورش مزارع هاي استخر گرمآبی مطالعه زئوپالنکتون

واقع در  چینی ماهیان کپور و معمولی کپور ماهی مأتو
 36˚ 68'12"استان مازندران، با موقعیت جغرافیایی 

شرقی مورد مطالعه قرار  53˚ 41' 76"و شمالی 
هکتار و  3، هر یک از استخرها به مساحت گرفتند

مستطیل شکل بودند که هر یک جداگانه از آب چاه 
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تحت  داراي شرایط یکسان بوده و شدند و آبگیري می
ها  برداري زئوپالنکتون نمونه یک مدیریت قرار داشتند.
 55چشمه اندازه گیر با  توسط تور زئوپالنکتون

طریق که از فاصله سه  . بدینمیکرون صورت گرفت
لیتر آب استخر توسط تور  40متري کنار استخر حدود 

استخر فیلتر گردید و  گیر از چهار نقطه زئوپالنکتون
 4را در شیشه ریخته و توسط فرمالین سپس نمونه 

؛ 2011(ژانگ و همکاران،  فیکس گردید درصد
ها نیز  ري از زئوپالنکتونبردا نمونه). 1997تامپسون، 

ماه،  3مدت ماه)  در یک دوره پرورش (خرداد تا مرداد
 13 تا 12:30 ساعات و در بار یک روز 15 فواصل در

 به آزمایشگاه ها نمونه تمام سپس. گرفت انجام ظهر
آزمایشگاه، ابتدا آب باالي در  ند.شد داده انتقال
شد و ها تخلیه و در یک استوانه مدرج ریخته  نمونه

 ،شده و همگن شدندسپس محتویات با دقت بهم زده 
 )sampler( بردار نمونهسی را توسط  نیم سی سپس

. داخل الم بوگارف ریخته شده گرفته و با احتیاط ب
سی و  دو بار نیم سیها  نمونهمنظور دقت در کار  هب

تا  ندگردید سی شناسایی و شمارش سی 10بار  یک
تعداد هر یک از یابد و سپس  خطاي کار کاهش

از  استفاده ها با . نمونهمحاسبه گردید لیترها در  گونه
؛ 2013(پانتین،  و شمارش شدند شناسایی معتبر منابع

 تعدادسپس ). 1970؛ رسکات، 1970کاتیکاوا، 
 به استخر نهایتاً و شده فیلتر آب حجم به دست آمده به

 ها زئوپالنکتون فراوانی محاسبه جهت. شد داده تعمیم
 گردید استفاده زیر رابطه از آب نمونه یک لیتر در
  ).2014صلواتیان و همکاران، (
  

D= (N*v)/V 
  

 آب لیتر هر در ها زئوپالنکتون کل تعداد Dکه در آن، 
 شده شمارش زئوپالنکتون هاي گونه تعداد N، شده فیلتر

   شده شمارش نمونه حجم v، نمونه از سی سی 1 در
 شده برداشت آب حجم V، مکعب متر سانتی حسب بر
  . مکعب متر سانتی حسب بر

 رابطه از استفاده با )A( تراکمسپس 
A=[N/(V1×V2)/V] سوسوود و  شد محاسبه)

 ). 2000همکاران، 
در  ها، دست آمده پس از تنظیم داده هاطالعات ب

میانگین و انحراف ، 16نسخه  SPSSو  Excellبرنامه 
ه قرار گرفت و مورد مقایس ها محاسبه و معیار نمونه

براي  و نیز در جداول مربوط ارائه گردیده است
 تراکم آماري، تحلیل و تجزیه جنبه از ها تحلیل داده

 واریانس آنالیز توسط استخرهاي مختلف نهایی
احتمال  سطح در )One Way ANOVA( یکطرفه

  ).1981(سوکال و رالف،  مقایسه شد درصد 05/0
  

 نتایج
 مجموعاً، ب استخردر آشده  هاي انجام طی بررسی

گروه مشاهده شده است که شامل  6 گونه از 27
Copepoda )2 (گونه ،Rotifera )11 (گونه ،

Protozoa )5 (گونه ،Cladocera )1 (گونه ،
Mollusca )1 ) 4گونه) و الرو موجودات بنتیک 

گونه) بوده است.  3() پایان مژه(  Cirripedia،گونه)
الرو حشرات نیز در آب استخرهاي مورد مطالعه 

  ). 1مشاهده گردیده است (جدول 
 زئوپالنکتونی، مختلف هاي گروه ازدر این مطالعه 

، Ciliata ،Vorticella ،Foraminniferaهایی  جنس
Arcella ،Tintinopsis خانواده از Protozoa  و

، Brachionus ،Harringia ،Trichotriaهاي  جنس
Euchlanis ،Notommata ،Keratella ،Lecana ،

Cephalodella ،Synchaeta از خانواده Rotifera 
توده  ترین میانگین تراکم و زي مشاهده شد که بیش

 73/19±06/0مکعب بود و  عدد در متر 9±9/9862
 .Brachionus spمکعب بود که به  رم در مترگ میلی

 خانواده از Cyclopoidaجنس  و تعلق داشت
Copepoda  و جنسCladocera خانواده از 
Cladocera توده به  ترین تراکم و زي مشاهده شد که کم

 Lamellibranchiataچنین  این گروه تعلق داشت. هم
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  عدد  34/2476±98/4483از تراکم  Molluscaاز 
گرم در  میلی 97/8±91/7توده  مکعب و زي تردر م

 Syprisو  Balanusهاي  و نیز جنسمکعب بود متر
که تراکم چندانی مشاهده شد  Cirripediaاز گروه 

  ). 1(جدول  نداشت
با  Molluscaدر استخرهاي مورد مطالعه شاخه 

) عدد در 9824±17865تراکم (میانگین حداکثر 
ه مروپالنکتون را حداکثر گرو 1 خرمکعب در استمتر

سپس و  دادند در استخرهاي مورد مطالعه تشکیل می
عدد ) 52/87±37/9با حداکثر تراکم ( Rotiferaشاخه 

گروه دوم را از نظر تراکم  4 مکعب در استخر در متر
با  Cladoceraگروه و  دادند زوپالنکتونی تشکیل می

 د در مترمکعب در استخر) عد74±169حداکثر تراکم (
با حداکثر تراکم  Copepodaو سپس سوم  گروه 1
گروه  4 مکعب در استخر عدد در متر )13/1±16/67(

و دادند  را از نظر تراکم زوپالنکتونی تشکیل میچهارم 
تراکم  Cirripediaو  Protozoa ،Benticهاي  گروه

   که این تغییرات با آزمون آماري ناچیزي داشتند
)One Way ANOVA (دار بوده است معنی )05/0P<( 

   ).2(جدول 
  

شده در  هاي مشاهده زئوپالنکتونمکعب)  گرم در متر (میلی توده مکعب) و زي(تعداد در متر فهرست و میانگین تراکم -1جدول 
  . در یک دوره پرورشدر استان مازندران استخرهاي مورد مطالعه در 

  توده میانگین زي  میانگین تراکم  گونه  شاخه

Copepoda 
Cyclopoida N2 88±88/33 01/0±07/0 

Cyclopoida N3 6±6/27  01/0±08/0  

Rotifera  

Brachionus sp. 9±9/9862  06/0±73/19  
Brachionus (ova) 53±53/1837  22/0±68/3  

Harringia sp. 15±15/739 01/0±48/1 

Trichotria pocillum 5±5/11  0/0±0/0  
Euchlanis sp. 18±18/8  0/0±02/0  

Notommata sp. 25±25/22  01/0±04/0  
Keratella quadrata 25±25/0  0/0±0/0  

Lecana bulba 05±05/0  0/0±000125/0  
Cephalodella 38±38/0  0/0±000075/0  

Synchaeta stylata 65±65/0  0/0±0002/0  
Unknown 98±98/6  0/0±0021/0  

Protozoa  

Ciliata 7±7/8544  45/0±98/5  
Vorticella 05±05/5128  27/0±59/3  

Foraminnifera 33±33/3 0/0±0/0 

Arcella vulgaris 18±18/0  0/0±0/0 

Tintinopsis sp. 03/0 ± 8/0  0/0± 0/0  
Cladocera  Cladocera ناچیز  ناچیز  
Mollusca  Lamellibranchiata 34/2476 ± 98/4483  97/8± 91/7  

Cirripedia  
Balanus N1 05/0 ±1 0/0±0/0  
Balanus N2 07/0 ± 95/0  0/0± 0/0  

Sypris balanus 63/17± 38/109  31/1± 21/0  

BENTIC 

Nereis larvae 05±05/0  0/0±000125/0  
Nematoda 01±01/0  0/0±000145/0  

Chironomid sp 01±02/0  0/0±00011/0  
Unknown 03±05/0  0/0±000105/0  
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 شده در استخرهاي هاي مشاهده زئوپالنکتونمکعب) گرم در متر (میلی توده ب) و زيمکع(تعداد در متر فهرست و میانگین تراکم - 2جدول 
  . در یک دوره پرورشدر استان مازندران  مورد مطالعه

 نام گروه زوپالنکتون توده زي تراکم/ 1استخر  2استخر  3استخر  4استخر 

 تراکم 6/3±7 63/7±3/7 44/8±5/6 13/1±16/67
Copepoda 05/0±35/0 02/0±11/0   01/0±13/0 توده زي 

 تراکم 43/7±92/8 21/5±8/1 3/1±46/5 37/9±52/87
Rotifera 10/0±38/7 91/0±51/6   01/0±04/0 توده زي 

 تراکم 6/1±4/3 1/5±0/3 2/6±2/7 0/5±0/11
Protozoa 00/0±04/0 01/0±11/0   00/0±01/0 توده زي 

 تراکم 169±74 9±3 53±11 2/7±8/4
Cladocera توده زي ناچیز   ناچیز اچیزن 

 تراکم 17865±9824 0/2±0/1 7/4±81 3/3±0/25
Mollusca توده زي ناچیز   16/0±16/0 ناچیز 

 تراکم 12/1±8/2 3/5±3/4 5/1±4/8 07/0±7/37
Bentic 00/0±07/0 01/0±01/0   15/5±32/6 توده زي 

 تراکم 0±0 2/4±0/2 4/6±7/6 5/3±1/17
Cirripedia 01/0±04/0 83/0±22/5   00/0±01/0 توده زي 

  
با میانگین  Rotiferaتوده، گروه  زي از نظر مقدار

 ترین مکعب بیش گرم در متر میلی 87/85±19/0توده  زي
و  Protozoaداشت. دو گروه  1 وده را در استخرت زي

Mollusca 135/38±863/2توده  ترتیب با میانگین زي به 
هاي  مکعب در رتبهترگرم در م میلی 48/31±48/31و 

هاي  توده قرار داشتند و گروه دوم و سوم از نظر زي

Cladocera ،Bentic  وCirripedia  سهم ناچیزي را
   هاي مورد مطالعه داشتند.وده استخرت در میزان زي

 زئوپالنکتونی جوامع در نهایی تراکم جنبه میانگین از
 با آزمون آماري مختلف زوپالنکتون هاي گروه در
)One Way ANOVA (وجود داري معنی اختالف 

  . )2(جدول  )>05/0P( داشت

 

  
  .در یک دوره پرورش در استان مازندران استخرهاي مورد مطالعهشده در  هاي مختلف زوپالنکتون مشاهده درصد میانگین تراکم گروه - 1 شکل
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  هاي مختلف زوپالنکتون  ترین درصد گروه بیش
 Protozoaربوط به هاي ماهیان گرمابی مدر استخر

) بوده درصد 40(  Rotifera) و سپسدرصد 44(

جمعیت در رتبه سوم  درصد 15با  Molluscaاست. 
و  Cladocera ،Cirripediaهاي  قرار داشت و گروه

Copepoda ) 1 شکلناچیز بودند(.  
  

  
  . در یک دوره پرورشدر استان مازندران مورد مطالعه در استخرهاي شده  هاي مختلف زوپالنکتون مشاهده توده گروه درصد میانگین زي - 2 شکل

  
ولی ترین تراکم را داشت  بیش Protozoaچه  اگر
 55توده را داشتند ( ترین زي بیش Rotiferaگروه 
 Molluscaو  درصد Protozoa 21) و گروه درصد

و سه گروه  دادند توده را تشکیل می کل زي درصد 20
Cladocera ،Cirripedia  وCopepoda توده  زي

   .)2 شکل( ناچیزي داشتند
  

  
در یک در استان مازندران  شده در استخرهاي مورد مطالعه هاي مشاهده هاي مختلف زوپالنکتون جنسدرصد میانگین تراکم  -3شکل 

  . دوره پرورش
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شده  هاي مشاهده ترین جنس در این مطالعه بیش
Brachionus ،Vorticella  وCiliata  بودند

کل  درصد 96که این سه جنس به تنهایی  ريطو به

هاي دیگر  دادند و کل جنس جمعیت را تشکیل می
هاي شناسایی  کل جمعیت زوپالنکتون درصد 4فقط 

     ).3 شکل( شده در این استخرها را شامل بودند
  

  
در یک در استان مازندران د مطالعه شده در استخرهاي مور هاي مشاهده هاي مختلف زوپالنکتون توده گروه درصد میانگین زي -4 شکل

  درصد.  92 دوره پرورش
  

همانند تراکم توده  ترین زي در این مطالعه بیش
کل  درصد 65بود که  Brachionusمربوط به 

   Ciliata توده به این جنس اختصاص داشت و زي
توده را  کل زي درصد Vorticella 10و  درصد 17

 ،Brachionusکه سه جنس  طوري دادند به تشکیل می
Ciliata  وVorticella ًتوده را  کل زي مجموعا

هاي دیگر در مجموع  دادند و کل جنس تشکیل می
 توده این اکوسیستم را شامل بودند زي درصد 8فقط 

  .)4(شکل 
  

 بحث 
 و شیمیایی فیزیکی، خصوصیات شناخت

 موجب ماهی پرورش استخرهاي هیدروبیولوژي
 غذایی پتانسیل از بهینه استفاده و تولید افزایش بازده

  . )2001مقدم و همکاران،  (حدادي شد خواهد
   شامل زوپالنکتونی گروه 6 حاضر پژوهشدر 

یک  و Rotifera جنس Copepoda ،9جنس  1

   ) از این گروه و نیزUnknownجنس ناشناخته (
جنس  Cladocera، 1جنس  Protozoa، 1جنس  5

Mollusca جنس  2 وCirripedia شد شناسایی .  
ترین  بیش Protozoa در مجموع در این مطالعه

 55توده را داشتند ( ترین زي بیش Rotifera و تراکم
 Rotifera تر بودنسایز دلیل درشت  ) که بهدرصد

نتایج ). 2010(سالهریا،  است Protozoa نسبت به
 )2012پژوهش (کومار و همکاران، مده از دست آ به

 از زئوپالنکتونی هگون 51 تعداد که است آن بیانگر
 ،Rotifera ، Protozoaچون هم مختلف هاي گروه

Cladocera و Copepoda و 14فراوانی  میانگین با 
میان  این در و شدند شناسایی ترتیب درصد، به 7

Rotifera اند. که  شده معرفی غالب گروه عنوان به
 عنوان روتیفرها به غالب و دایمی حضور توان دالیل می
مختلف  آبی منابع در زئوپالنکتونی هاي وهگر ترین مهم

 مطلوب شرایط پژوهشگران هاي گزارش اساس بر را
 نسبت ها آن مدت کوتاه بازسازي و تکثیر قدرت دمایی،
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 پوستان سخت و بندپایان چون دیگر هم هاي گروه به
 هاي، گونه درون رقابت ،)پودها کوپه و کالدوسراها(

 سطح فراوانی از مندي بهره منابع فیتوپالنکتونی،
 خوار  پالنکتون ماهیان تغذیه و نیاز مورد منابع حداقلی

 دالیل که دانست بزرگ زئوپالنکتونی هاي از گونه
 Cladoceraو  Copepoda تر پایین جمعیت احتمالی

 باشد عوامل همین تواند می روتیفرها به نسبت
  ).2004؛ اشتینر، 2006زاده و همکاران،  (مهدي

 در) 2012و  a2009 ،b2009(رن سالهریا و همکا
، Bahawalnagar نواحی ماهی پرورش استخرهاي

Mianwali  وBalloki 10 تعداد پاکستان کشور در 
 از گونه 12 و جنس 11از  گونه 16 جنس، 7 از گونه

 و گزارش شناسایی را روتیفرها از مختلف جنس 7
  کردند.

  ترین میانگین تراکم و زي توده گروه  بیش
   با میانگین تراکم .Brachionus sp لق بهرتیفر متع

توده  مکعب و میانگین زيعدد در متر ±9/9862 9
ترین  مکعب بود که بیش گرم در متر میلی 06/0±73/19

ها را نیز شامل بود.  توده کل زوپالنکتون تراکم و زي
 زئوپالنکتونی استخرهاي جوامع تنوع ارزیابی طبق

 هند کشور Tamilnaduمنطقه  دائمی آب ذخیره
 47 ، در مجموع)2010(راجاگوپال و همکاران،  توسط
 به که گرفت قرار شناسایی مورد زئوپالنکتونی جنس

 و استرآکودها کالدوسراها، پودها، کوپه روتیفرها،
هاي مختلف  گروه میان در. داشت تعلق پروتوزوآها

 در .Brachionus spجنس  حاضر، پژوهشمانند 
  گردید. مشاهده روتیفرها

از درصد  Copepodaچنین در این مطالعه  هم
 توده پایینی برخوردار بود و تنها جنس تراکم و زي

Cyclopoida  از این گروه زوپالنکتونی مشاهده شد
 پودها، کوپه خصوص به ها که زئوپالنکتون جایی و از آن

   غذا ترین عمده ها زئوپالنکتون سایر با در مقایسه

مورد تغذیه  بنابراینستند، ه در استخر ماهیان بچه براي
هد قرار گرفتند و در نتیجه در این  ماهیانی مانند بیگ

که  جایی مشاهده نشدند و از طرفی از آن پژوهش
 دلیل این به چندانی ندارد غذایی ارزش سیکلوپس

   از تغذیه به تمایلی ماهیان بچه احتمالی طور هب
مقدم و  نداشتند. در مطالعه (آقایی موجودات این

 درصد ترین کمCopepoda رده ) 1382، پرویز صالنا
 ها رده سایر با در مقایسه دوره طول در را فراوانی
 داشت. 

 هاي مختلف زوپالنکتون ترین درصد تراکم گروه بیش
 Protozoaهاي ماهیان گرمابی مربوط به در استخر

با  Ciliata ) بود که مربوط به دو جنسدرصد 44(
 و مکعب) (تعداد در متر 7/8544±7میانگین تراکم 

Vorticella  تعداد  05/5128±05با میانگین تراکم)
طور بیان داشت که  تواند این بود. که می مکعب) در متر
که این گروه زوپالنکتون براي تغذیه  جایی از آن

ماهیان قرار نگرفتند و  مناسب نبودند مورد تغذیه بچه
. در نتیجه شرایط بهتري را براي ازدیاد داشتند

احتمالی  نیز دلیل )2006زاده و همکاران ( مهدي
 ،Paramecium sp. ،چون هم هایی جنس حضور

Zoothamnium sp. و Acanthocystis sp. از 
را به اندازه کوچک و نامناسب  پروتوزوآها خانواده

(ایپکی و  ماهیان دانستند ها براي تغذیه بچه آن
 در را ها زئوپالنکتون پراکنش و تنوع .)2013همکاران، 
 قرار بررسی تروپیکال مورد نواحی خاکی استخرهاي

 خانواده 2 از زئوپالنکتون گونه 5 ها آن پژوهش در. دادند
Rotifera و Ciliata روتیفر رده از. شد شناسایی 

 و Chromogaster، Euchlanis speciesهاي  گونه
Asplanchna species در هم که شدند، شناسایی 

 این شده با شناسایی هاي گونه لحاظ از هم و رده
  داشتند. تفاوت پژوهش
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 که کردند گزارش) 1966پاهوا و مهروترا (
 94/4 تا 61/5 گنگ، رودخانه روتیفر در جمعیت

 نتایج این مقایسه .دهد می اختصاص به خود را درصد
مصنوعی  محیط یک عنوان به حاضر پژوهش نتایج با

   دو هر در زیست براي روتیفر برتري دهنده نشان
   فیزیولوژیک مقاومت را علت آن که است، محیط

   دوره کوتاه و شوري تغییرات برابر در جنس این
 سایر به نسبت ها آن در جمعیت بازسازي و تکثیر
سالهریا و ( دانست مرتبط هاي زئوپالنکتون گروه

  .)2013همکارن، 
 کالدوسراهاي تر بیش تقریباً و ها دافنی جنس

 فسفر به نیاز باالیی معموالً پودها کوپه و کوچک
 هاي جنس از بسیاري به نسبت آب در موجود

 غنی هاي در آب دارند و کوچک اندازه با زئوپالنکتونی
 عمل با ماهی پرورش استخرهاي چون هم آلی مواد از

 ها آن اختیار سهولت در به مغذي مواد این کوددهی
که در این  در حالی )2004(اشتینر،  گیرد می قرار

ها هم از نظر تنوع و هم از نظر  این گروه ژوهشپ
دهنده  توجه نبودند که نشان توده قابل تراکم و زي

  ها  مناسب براي زیست این زوپالنکتونشرایط نا
  است. 

 ماهیان پرورش استخرهاي در که مشابهی پژوهش
(کمالی سنزیقی و  داشتند گیالن استان آبی  گرم

 شاخه از سه جنس 24 مجموع در )،1393همکاران، 
 و نمودند شناسایی را آغازیان و بندپایان روتیفرها،

 شاخه روتیفرها، ،پژوهشگران اینهاي  گزارش طبق
 عنوان به جنس 3 و 5، 16با  بندپایان و پروتوزوآها

   معرفی شدند. پایین و باال فراوانی با هاي شاخه
 چون هم ماهیانی الروهاي گوارشی محتویات

Lepomis macrochirus  وPerca flavescens و 
 که است داده نشان معمولی کپور مانند هایی گونه نیز

 را ها آن رژیم غذایی از توجهی قابل بخش روتیفرها
 و از) 2013(ورما و همکاران، دهد  می تشکیل

گروه روتیفر از جمله گونه  پژوهشکه در این  جایی آن
بود این  گونه ترین فراوان .Brachionus sp گونه
ذیه ماهیان در این تغ مناسب دهنده شرایط نسبتاً ننشا

 ماهیان هاي پرورشباشد. بررسی استخر میها استخر
هاي  گرمابی استان مازندران نشان داد که پالنکتون

توده مناسبی برخوردارند  جانوري از تنوع، تراکم و زي
رین تنوع و تراکم را در بین ت بیش Rotifera و

 دلیل افزایش ت که بهکتون داشنهاي زئوپال گروه
Brachionus  درصد 65از جمعیت و  درصد 44تا و 

هاي مورد مطالعه توده، نقش اصلی را در استخر زي
 هايهاي استخر داشتند. در مجموع جمعیت زئوپالنکتون

  قبول برخوردار بوده  مورد مطالعه از شرایط قابل
  است.

  
  پیشنهادات

یالت گردد که سازمان ش وسیله پیشنهاد می بدین
  ص دهد تا از ایران اعتبارات الزم را تخصی

تخرهاي پرورش ماهی توسط سازي اس طریق غنی
خوراك کیفیت و بازده تولید  هاي خوش پالنکتون

  استخرهاي ماهیان گرمابی افزایش یابد.
  

  رهیافت ترویجی
 حضور یک گونه مضر حتی که داشت نظر در باید

 مجموع در .دباش داشته باالیی خطر پتانسیل تواند می
خوبی را  استخرهاي مورد مطالعه شرایط نسبتاً آب

ز طریق فراهم آوردن شرایط بهینه توان ا می ولیدارند 
خوراك به تولید بهتر  هاي خوش براي رشد گونه

    دسترسی یافت.
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