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 چکیده

ها نقش انکتونکه زئوپلییازآنجااست و  مؤثرهای هر اکوسیستم آبی در مدیریت بهتر آن اکوسیستم بسیار وپلانکتونئشناخت ز  

را دارند، دارای اهمیت بسزایی هستند.  بالاتر ها به سایر موجودات در سطوحفتوسنتز شده توسط فیتوپلانکتون ةانتقال مواد اولی

 9هر یك از استخرها به مساحت  ار استخر گرمابی واقع در استان مازندران انجام شد.بر روی چه 1931این مطالعه در سال 

وسط ی تبردارنمونهشدند و تحت یك مدیریت قرار داشتند. یمهکتار و مستطیل شکل بودند که جداگانه از آب چاه آبگیری 

در آزمایشگاه مورد شناسایی،  هانمونههای تیر، مرداد و شهریور انجام و ماهبار طی روز یك 15میکرون هر  55 ةتور با چشم

جنس از  3 )پاروپایان(، Copepoda ةجنس از زیررد 1 شامل گروه 6 حاضر شمارش و پردازش اطلاعات گردید. در تحقیق

 1منشعبان(، )آنتن Cladocera ةجنس از راست 1 )آغازیان(، Protozoa ةجنس از سلسل 5 تنان(،)گردان Rotifera ةشاخ

شدند.  پایان( شناسایی)مژه Cirripedia ةجنس مروپلانکتون نیز از شاخ 2 تنان( و)نرم Mollusca ةجنس مروپلانکتون از شاخ

از کل بود که مربوط  %44با  Protozoaهای مختلف زئوپلانکتون در استخرهای ماهیان گرمابی مربوط به بیشترین درصد گروه

)تعداد در  55/5124با میانگین تراکم  Vorticella ( ومترمکعب)تعداد در  7/4544با میانگین تراکم  Ciliata به دو جنس

 که،یطوربهتوده را داشتند یزاندازه کوچك هستند، روتیفرها بیشترین  ازنظرکه این گروه ییازآنجا( بود. مترمکعب

Brachionus sp. ةمناسب تغذی نسبتاًشرایط  دهندةنشانتوده به این جنس اختصاص داشت که یزکل  %65بوده و  غالب 

 ماهیان در استخرها است.

 ، مازندرانتودهیز ،تراکم ،گرمابی یاستخرها ،زئوپلانکتون: های کلیدیواژه  

 

 مقدمه

 آبی همچون هاییستماکوس مهم یهابخش از داشته و یکی فعال حضور مختلف آبی منابع در دائم طوربه زئوپلانکتونی جوامع  

 های آبی شاملهای اکوسیستمزئوپلانکتون .ها دارندیستماکوس این در را مهمی نقش و هستند آبزیان پرورشی استخرهای
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 هازئوپلانکتون (.Salavatian et al., 2011)هستند  غیره و پودهاکوپه و کلادوسرها روتیفرها، همچون ی مختلفیهاگروه

 خود، و کنندیم تغذیه هااز فیتوپلانکتون خوارگیاه هایزئوپلانکتون که صورت این به دارند غذایی ةدر زنجیر یدیکل موقعیت

 با هایتوپلانکتونف ةیلوسبه انرژی که هاآن درواقعشوند. یم غیره و هایماه بالاخره و بالاتر در سطوح جانوران برای مهمی غذای

 Shindeدهند )یم انتقال (،هاانسان مورداستفادهجانوری )مانند ماهیان  بالاتر سطوح به شود رایم ساخته خورشید نور از استفاده

et al., 2012از بسیاری رشد در مهمی نقش و بوده ماهیان غذایی اصلی رژیم جزء کلادوسراها و پودهاکوپه میان (. در این 

 سیستم ییکارا افزایش ،قبولقابلبازماندگی  و رشد ایجاد مناسب، ةانداز جانوران به خاطرکنند. این یم ایفا ماهیان یهاگونه

های گونه خصوصبهکپور  یهاگونه ةتغذی در بالایی اهمیت محیطی و انگلی یهااسترس زا ویماریب عوامل با ایمنی، مقابله

 زمان، تابع زئوپلانکتونی ترکیب و فراوانی در هاتفاوت .(Velu and Munuswamy, 2007د )دارن (Filter feederخوار )پالیده

 حضور عدم یا و حضور همچنین .(Verma et al., 2013)است  پرورش ةدور طی در کارگاهی و ایتغذیه مدیریت مکان و

 جمعیت استناد فراوانی قابل ها دارد. تعیینزئوپلانکتون جمعیتی تراکم روی بر ایکنندهیینتع نقش معین ماهی هایگونه

بیشتر دارد  علمی تحقیقات انجام به نیاز ماهی پرورش استخرهای پویایی و تولید در هاآن کلیدی نقش بررسی و هازئوپلانکتون

(Verreth, 1990با .) دست مطلوبی به نتایج توانیمماهی،  پرورش استخرهای در هاپلانکتون جمعیت مدیریت صحیح اعمال 

 (.Asghari and Motahari, 2009یافت )

 گرفته صورت پرورییآبز و ماهی پرورش استخرهای در پلانکتونی جوامع زیستی تنوع مختلفی روی مطالعات جهان سراسر در  

 جمعیت ماهیانه تنوع روی بر (،2519و همکاران ) Verma توان به مطالعاتمی ازجملهکه  (Cook, et al., 2009)است 

 جوامع زئوپلانکتونی ةدربار متعددی یهاپژوهش نیز کشور داخل در ماهی را اشاره نمود. پرورشمزارع  در زئوپلانکتونی

است.  شده (، انجام1947خاویاری )یوسفیان و همکاران،  و (Mehdi Zadeh et al., 2006گرمابی ) ماهیان پرورش استخرهای

 زادهاسلامگرمابی توسط  ماهیان پرورش استخرهای در ونیزئوپلانکت جوامع یاگونه ترکیب توان به بررسییماز مطالعات دیگر 

 گرمابی )پرورش ماهی پرورش ها در استخرهایزئوپلانکتون ترکیب بررسی مطالعه این از (، اشاره نمود. هدف1936و همکاران )

 مازندران است. ةمنطق در چینی(، ماهیان کپور و معمولی کپور ماهی توأم

 

 هامواد و روش

چینی واقع  ماهیان کپور و معمولی کپور ماهی توأم پرورش استخر گرمابی مزارع 4های ئوپلانکتون، زمطالعهبرای انجام این   

شرقی مورد مطالعه قرار گرفتند. مساحت  59˚ 41' 76"شمالی و  96˚ 64' 12"در استان مازندران، با موقعیت جغرافیایی 

دارای شرایط یکسان که هر یك جداگانه از چاه آبگیری و تحت یك مدیریت قرار هکتار و به شکل مستطیل و  9استخرها 

ی بردارنمونه .گرفت انجام روزه 15فواصل  (، در1931 خرداد تا مردادماهپرورش ) ةبرداری در یك دورداشتند. نمونه

 45سه متری کنار هر استخر حدود  ةصلمیکرون انجام شد. از فا 55 ةگیر با اندازه چشمها توسط تور زئوپلانکتونزئوپلانکتون

ای شهیشهای یبطرشده در یآورجمعهای گیر عبور داده شد. نمونهلیتر آب از چهار نقطه با سطل برداشت و از تور زئوپلانکتون

اکولوژی  ةبه آزمایشگاه پلانکتون شناسی پژوهشکد هانمونه .(Zhong et al., 2011)تثبیت گردیدند  %4قرار و توسط فرمالین 

تخلیه و در یك استوانه مدرج ریخته شد و سپس محتویات  هانمونهشدند. در آزمایشگاه، ابتدا آب بالای  داده دریای خزر انتقال

لام بوگارف ریخته  به داخلیاط بااحت( گرفته و Sampler) بردارنمونه سی توسطیس 5/5با دقت بهم زده و همگن شدند، سپس 
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گردیدند و سپس و شمارش سی شناسایی یس 15بار سی و یكیس 5/5دو بار  هانمونهاهش خطای کار دقت و ک منظوربهشد. 

 .(Prescott, 1970)و شمارش شدند  شناسایی معتبر از منابع استفاده با هانمونهمحاسبه گردید.  لیتردر  هاگونهتعداد هر یك از 

یك  در هازئوپلانکتون فراوانی ةمحاسب جهت .شد داده تعمیم استخر به نهایتاً  و شده فیلتر آب حجم به آمدهدستبه تعداد

 (:Salavatian et al., 2011)گردید  استفاده زیر فرمول از آب، ةنمون مترمکعب

D= (N×v)/V 

 که در آن

=D شده فیلتر آب لیتر هر در هازئوپلانکتون کل تعداد 

=N نمونه از سییس 1در  شدهشمارش زئوپلانکتون یهاگونه تعداد 

=v مکعبمتریبرحسب سانت یلترحجم نمونه پس از ف 

=V مترمکعبسانتی برحسب شدهفیلتر آب حجم 

 (موجود یبر اساس شکل هندس)آمده در حجم موجود موردنظر ضرب دستبه یهااز گونه یكتوده، تعداد هر یجهت محاسبة ز  

 یدتودة کل محاسبه گردیز یزها و ناز گروه یكتودة هر یآمده، مقدار کل زدستبه یهاتودهیو سپس با محاسبة مجموع ز

(Southwood et al., 2000). 

 هانمونه، میانگین ثبت 16ة نسخ SPSSو  Excellافزاری ی نرمهابرنامه در ،هادادهپس از تنظیم  آمدهدستبهاطلاعات   

 ل مربوط ارائه گردید.محاسبه و مورد مقایسه قرار گرفت و در جداو

 

 هایافته

گونهRotifera (11  ،)، (گونه 2) Copepoda گروه مشاهده شدند که شامل 6گونه از  27شده، مجموعاً انجام هاییطی بررس  

Protozoa (5  ،)گونهCladocera (1  ،)گونهCirripedia  گونه( و دو گروه مروپلانکتون  9) پایانمژهیاMollusca (1  )گونه

 .(1ل )جدور آب استخرهای موردمطالعه مشاهده گردید دنیز گونه( بودند. لارو حشرات  4)و لارو موجودات بنتیك 

  Ciliata ،Vorticella ،Foraminnifera،Arcellaی هاجنس زئوپلانکتونی، مختلف یهاگروه در این مطالعه از  

 Brachionus ،Harringia ،Trichotria ،Euchlanis ،Notommataیهاجنسو  Protozoa ةخانواد از  Tintinopsisو

،Keratella ،Lecana  ،Cephalodella وSynchaeta  ةاز خانواد Rotifera  مشاهده شدند که بیشترین میانگین تراکم و

تعلق داشت.  .Brachionus spبود که به  مترمکعبگرم در یلیم 79/13بود و  مترمکعبعدد در  3/3462توده به ترتیب یز

مشاهده شدند که کمترین تراکم و Cladocera  ةراست از Cladoceraو جنس  Copepoda ةزیررد از Cyclopoidaجنس 

و  مترمکعبعدد در  94/2476از تراکم  Molluscaاز  Lamellibranchiataتوده به این گروه تعلق داشت. همچنین یز

مشاهده شدند   Cirripediaاز گروه  Syprisو  Balanusیهاجنسبرخوردار بود و نیز  مترمکعبگرم در یلیم 37/4توده یز

 (.1نداشتند )جدول که تراکم چندانی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86
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حداکثر  ،1 ةدر استخر شمار مترمکعبعدد در  3424با حداکثر میانگین تراکم  Mollusca ةشاخ موردمطالعهدر استخرهای   

عدد در  52/47با حداکثر تراکم  Rotifera ةدادند و سپس شاختشکیل می موردمطالعهگروه مروپلانکتون را در استخرهای 

 74با حداکثر تراکم   Cladoceraدادند. گروهتراکم زئوپلانکتونی تشکیل می ازنظرگروه دوم را  4 ةدر استخر شمار مترمکعب

در استخر  مترمکعبعدد در  16/67با حداکثر تراکم  Copepodaگروه سوم و سپس  1 ةدر استخر شمار مترمکعبعدد در 

تراکم ناچیزی  Cirripediaو  Protozoa ،Benticی هاروهگدادند. تراکم زئوپلانکتونی تشکیل می ازنظرگروه چهارم را  4 ةشمار

 (.2داشتند )جدول 

توده را در استخر شماره بیشترین زی مترمکعبگرم در یلیم 94/7 ةتودبا میانگین زی  Rotiferaتوده، گروهمقدار زی ازنظر 

دوم  یدر رتبه ها 1مکعب در استخر شمارة گرم در متر میلی 93/96تودة یز یانگینم یممبا ماکز Molluscaگروه داشتند.  4

را در  یزیسهم ناچ Cirripediaو  Cladocera  ،Protozoa ،Copepoda ،Bentic یهاتوده قرار داشتند و گروهیاز نظر ز

  مورد مطالعه داشتند. یتودة استخرهایز یزانم

  Rotifera( و سپس44%) Protozoaمربوط به  ی مختلف زئوپلانکتون در استخرهای ماهیان گرمابیهاگروهبیشترین درصد   

ناچیز  Copepodaو   Cladocera،Cirripediaی هاگروهسوم قرار داشت و  ةجمعیت در رتب %15با  Mollusca(، بود. 45%)

 (.1بودند )شکل 

(. در این میان گروه %55توده را داشتند )بیشترین زی Rotiferaبیشترین تراکم را داشت ولی گروه  Protozoa اگرچه  

Protozoa و  %21تقریب  طوربهMollusca  دادند و سه گروه یمتوده را تشکیل کل زی %25در حدود

Cladocera،Cirripedia   وCopepoda ی هاجنس(. در این مطالعه بیشترین 2 ناچیزی داشتند )شکل ةتودزی

کل جمعیت را تشکیل  %36یی تنهابهجنس  9که این یطوربهبودند  Ciliataو  Brachionus  ،Vorticellaشدهمشاهده

 (.9 شده در این استخرها را شامل بودند )شکلییشناساهای کل جمعیت زئوپلانکتون %4ی دیگر فقط هاجنسدادند و کل یم

توده به این جنس اختصاص داشت کل زی %65بود که  Brachionusتوده همانند تراکم، مربوط به در این مطالعه بیشترین زی

 Brachionus، Ciliataجنس  9که یطوربهدادند یمتوده را تشکیل ، کل زی%15با حدود  Vorticellaو  %17با  Ciliataو 

این  ةتودزی %4فقط  درمجموعی دیگر هاجنسدادند و کل یمتوده را تشکیل کل زی %32در حدود  مجموعاً Vorticellaو 

 (.4 اکوسیستم را شامل بودند )شکل

( Unknownجنس ناشناخته ) 1 و Rotiferaجنس  Copepoda ،3جنس  1 شامل زئوپلانکتونی گروه 6 حاضر در تحقیق  

 .شدند شناسایی،  Cirripediaجنس 2 و  Molluscaجنس Cladocera، 1جنس  Protozoa،1جنس  5 از این گروه و نیز

بزرگی نسبی ( که به دلیل %55توده را داشتند )بیشترین زی Rotifera و بیشترین تراکم Protozoa در این مطالعه درمجموع  

(، 2512و همکاران ) Kumarاز تحقیق  آمدهدستبهنتایج . (Sulehria, 2008است ) Protozoa نسبت به  Rotiferaگروه بیشتر

 ، Rotiferaهمچون مختلفی یهاگروه از زئوپلانکتونی گونه 51 تعداد که است آن هند بیانگر Uttarakhand ةدر منطق

Protozoa ،Cladocera  وCopepoda میان این در و اندشده شناسایی Rotifera شده است که  معرفی غالب گروه عنوانبه

 مختلف برشمرد. بر آبی منابع در زئوپلانکتونی یهاگروه ینترمهم عنوانبهروتیفرها  غالب و یدائم حضور توان دلیل آن رایم

 دیگر همچون یهاگروه به نسبت هاآن مدتکوتاه بازسازی و تکثیر قدرت دمایی، مطلوب شرایط محققین یهاگزارش اساس

 حداقلی سطح فراوانی از یمندبهره منابع فیتوپلانکتونی، ی،اگونهدرون رقابت پودها(،کوپه و )کلادوسراها  پوستانسخت و بندپایان
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تر پایین جمعیت احتمالی دلایل که دانست بزرگ زئوپلانکتونی هایاز گونه خوارپلانکتون ماهیان ةتغذی و یازموردن منابع

Copepoda  و Cladocera باشد عوامل همین تواندمی روتیفرها به نسبت (Steiner, 2004 Mehdi Zadeh et al., 2006;) . 

 

شده در های مشاهدهندر مترمکعب( زئوپلانکتو گرمیلی)م ةتودیزو  )تعداد در مترمکعب(تراکم فهرست و میانگین . 1 جدول

پرورش ةدر یك دور در استان مازندران استخرهای موردمطالعهکل   

 گونه راسته
 میانگین تراکم

 )تعداد در مترمکعب(

تودهیزمیانگین   

در مترمکعب( گرمیلی)م  

Copepoda 

Cyclopoida N2 44/99  57/5  

Cyclopoida N3 6/27  54/5  

 

 

 

 

 

Rotifera 

 

 

 

 

Brachionus sp. 3/3462  79/13  

Brachionus (ova) 59/1497  64/9  

Harringia sp. 15/793  44/1  

Trichotria pocillum 5/11  5/5  

Euchlanis sp. 14/4  52/5  

Notommata sp. 25/22  54/5  

Keratella quadrata 25/5  5/5  

Lecana bulba 55/5  555125/5  

Cephalodella 94/5  555575/5  

Synchaeta stylata 65/5  5552/5  

Unknown 34/6  5521/5  

 

 

Protozoa 

Ciliata 7/4544  34/5  

Vorticella 55/5124  53/9  

Foraminnifera 99/9  5/5  
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 Arcella vulgaris 14/5  5/5  

Tintinopsis sp. 59/5   5/5   

Cladocera Cladocera 25/29  47/5  

 

Cirripedia 

Balanus N1 55/5  5/5  

Balanus N2 57/5   5/5  

Sypris balanus 69/17   91/1   

Meroplanktons 

Bentic 

Nereis larvae 55/5  555125/5  

Nematoda 51/5  555145/5  

Chironomid sp. 52/5  55511/5  

Unknown 55/5  555155/5  

Mollusca Lamellibranchiata 94/2476   37/4  

N11 ة= لارو مرحل N22 ة= لارو مرحل N39 ة= لارو مرحل 

به تفکیك شده های مشاهدهدر مترمکعب( زئوپلانکتون گرمیلی)م ةتودیزو  )تعداد در مترمکعب( تراکمفهرست و میانگین . 2 جدول

 پرورش ةدر یك دور در استان مازندران استخرهای موردمطالعه

4استخر  3استخر   2استخر   1استخر    

 تراکم

 )تعداد در مترمکعب(

تودهیز  

در  گرمیلی)م

 مترمکعب(

نام گروه 

وپلانکتونئز  

 

16/67  5/6  9/7  تراکم 7 

تودهزی  

Copepoda 

59/5  11/5  12/5  19/5  

52/47  46/5  4/1  32/4  Rotifera تراکم 
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49/7  51/6  15/2  54/5 تودهزی   

11 2/7  9 4/9  تراکم 

تودهزی  

Protozoa 

45/5  11/5  51/5  51/5  

4/4  تراکم 74 9 11 

تودهزی  

Cladocera 

1/5  22/5  56/5  44/1  

1/17  7/6  2 5/5  تراکم 

تودهزی  

Cirripedia 

45/5  22/5  47/1  5/5   

 Meroplanktons 

7/97  4/4  9/4  4/2  تراکم 

تودهزی  

Bentic 

57/5  51/5  71/3  92/6  

5/25  41 7/95  تراکم 3424 

تودهزی  

Mollusca 

53/5  9/5  15/5  93/96  

  

 

در  در استان مازندران شده در استخرهای موردمطالعهمشاهده وپلانکتونئز ی مختلفهاگروهدرصد میانگین تراکم  .1 شکل

 پرورش ةیك دور
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در  در استان مازندرانشده در استخرهای موردمطالعه مشاهده وپلانکتونئز ی مختلفهاگروه ةتود. درصد میانگین زی2شکل 

 پرورش ةیك دور

 

در  در استان مازندران شده در استخرهای موردمطالعهوپلانکتون مشاهدهئز ی مختلفهاجنسدرصد میانگین تراکم . 9 شکل

 پرورش ةیك دور
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در  در استان مازندرانشده در استخرهای موردمطالعه مشاهده وپلانکتونئز ی مختلفهاگروه ةتود. درصد میانگین زی4شکل 

 پرورش ةیك دور

   Sulehria ( و همکارانa2553 ؛b2553  2512و ،)نواحی ماهی پرورش استخرهای درBahawalnagar ، Mianwali  و

Balloki  را روتیفرها از مختلف جنس 7 از گونه 12 و جنس 11از  گونه 16 جنس، 7 از گونه 15 تعداد پاکستان کشور در 

 کردند. و گزارش شناسایی

 مترمکعبعدد در  3/3462± 3 با میانگین تراکم .Brachionus sp گروه روتیفر متعلق به ةتودبیشترین میانگین تراکم و زی  

را نیز شامل بود. ها کل زئوپلانکتون ةتودبود که بیشترین تراکم و زی مترمکعبگرم در یلیم 79/13±56/5 ةتودو میانگین زی

 جنس 47 درمجموعهند،  کشور Tamilnadu ةمنطق دائمی آب ةذخیر زئوپلانکتونی استخرهای جوامع تنوع ارزیابی طبق

داشتند  تعلق پروتوزوآها و استرآکودها کلادوسراها، پودها،کوپه روتیفرها، به که گرفتند قرار شناسایی مورد زئوپلانکتونی

(Rajagopal et al., 2010). جنس  ی مختلف مانند تحقیق حاضر،هاگروه میان درBrachionus sp. مشاهده روتیفرها در 

از این گروه  Cyclopoida ةپایینی برخوردار بود و تنها راست ةتوداز درصد تراکم و زی Copepodaحاضر  ةگردید. در مطالع

 غذا ینترعمده هازئوپلانکتون سایر با در مقایسه پودها، کوپه خصوصبه هازئوپلانکتون کهییازآنجازئوپلانکتونی مشاهده شد و 

یجه در این تحقیق درنتقرار گرفتند و  (،Big head) ماهیانی مانند سربزرگ ةهستند، لذا مورد تغذی در استخر بچه ماهیان برای

 تمایلی ماهیان بچه احتمالی طوربه دلیل این به چندانی ندارد غذایی ارزش سیکلوپس کهییازآنجامشاهده نشدند و از طرفی 

 را فراوانی درصد ینکمترCopepoda  ة(، رد1942آقایی مقدم و اصلان پرویز ) ةنداشتند. در مطالع موجودات این از تغذیه به

 داشت. هارده سایر با در مقایسه دوره طول در

از کل بود  %44با   Protozoaی مختلف زئوپلانکتون در استخرهای ماهیان گرمابی مربوط به هاگروهبیشترین درصد تراکم   

با میانگین تراکم  Vorticella و (مترمکعب)تعداد در  7/4544±7با میانگین تراکم  Ciliata که مربوط به دو جنس
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 گروه زئوپلانکتون برای تغذیه مناسب نبودند که اینییازآنجاتوان بیان داشت یم( بودند که مترمکعب)تعداد در  55±55/5124

( نیز 2556و همکاران ) Mehdi Zadehیجه شرایط بهتری را برای ازدیاد داشتند. درنتبچه ماهیان قرار نگرفتند و  ةمورد تغذی

 ةخانواد از .Acanthocystis sp و .Paramecium sp ،Zoothamnium sp.همچون ، ییهاجنس احتمالی حضور دلیل

 پراکنش و تنوع(، 2519و همکاران ) Ikpi بچه ماهیان دانستند. ةها برای تغذیکوچك و نامناسب آن اندازةبهپروتوزوآها را 

 ةخانواد 2 از زئوپلانکتون گونه 5ها آن تحقیق در .دادند قرار بررسی گرمسیری مورد نواحی خاکی استخرهای در را هازئوپلانکتون

Rotifera و Ciliata های گونه روتیفر ةرد شدند. از ییشناساChromogaster، Euchlanis species و Asplanchna sp. 

 داشتند. تفاوت تحقیق این شده باییشناسا هایگونه ازلحاظ هم و رده در هم که شدند شناسایی

Pahwa  وMehrotra (1366گزارش ،) اختصاص به خود را درصد 61/5تا  34/4 گنگ، رودخانه روتیفر در جمعیت که کردند 

 هر در زیست برای روتیفر برتری دهندةنشانمصنوعی  محیط یك عنوانبه حاضر تحقیق نتایج با نتایج این ةمقایس .دهندمی

 بازسازی و تکثیر کوتاه ةدور و شوری تغییرات برابر در جنس این فیزیولوژیك به مقاومت توانیم را علت آن که است محیط دو

 .(Sulehria, et al., 2013) دانست مرتبط های زئوپلانکتونگروه سایر به نسبت هاآن در جمعیت

 از بسیاری به نسبت آب در موجود فسفر به نیاز بالایی معمولاً پودهاکوپه و کوچك کلادوسراهای اکثر باًیتقر و هادافنی جنس  

 یکود ده عمل با ماهی پرورش استخرهای همچون آلی مواد از غنی هایدر آب دارند و کوچك ةانداز با زئوپلانکتونی هایجنس

 ازنظرهم  هاگروهدر این تحقیق این  کهیدرحال (،Steiner, 2004) دنریگیم قرار هاآن اختیار سهولت در به مغذی مواد این

 ت.هاسبرای زیست این زئوپلانکتون نامناسبشرایط  دهندةنشاننبودند که  توجهقابلتوده، تراکم و زی ازنظرتنوع و هم 

داشتند  گیلان استان گرمابی ماهیان پرورش استخرهای درکه  یمشابه (، در تحقیق1939و همکاران ) سنزیقی کمالی 

های شاخه محققین، این یهاگزارش طبق نمودند. شناسایی را آغازیان و بندپایان روتیفرها، ةشاخ 9از  جنس 24 درمجموع

 .شدند معرفی پایین و بالا فراوانی با یهاشاخه عنوانبه جنس 9 و 5، 16 با بندپایان و پروتوزوآها روتیفرها،

 نظیر کپور هاییگونه نیز و Perca flavescensو  Lepomis macrochirusهمچون  ماهیانی لاروهای گوارشی محتویات 

و  (Verma et al., 2013) دهندیم تشکیل را هاآن غذاییرژیم  از یتوجهقابل بخش روتیفرها که است داده نشان معمولی

از شرایط  تواند ناشیامر می بود این گونه نیترفراوان  .Brachionus spةگون ازجملهدر این تحقیق گروه روتیفر  کهییازآنجا

مازندران نشان داد که گرمابی استان  ماهیان باشد. بررسی استخرهای پرورش استخرهاماهیان در این  ةمناسب تغذی نسبتاً

ی هاگروهبیشترین تنوع و تراکم را در بین   Rotiferaمناسبی برخوردارند و ةتودهای جانوری از تنوع، تراکم و زیپلانکتون

توده، نقش اصلی را در استخرهای زی %65از جمعییت و  %44تا حد  Brachionusزئوپلانکتون داشت که به دلیل افزایش 

 برخوردار بوده است. قبولقابلاز شرایط  موردمطالعههای استخرهای جمعیت زئوپلانکتون درمجموعداشتند.  موردمطالعه

 

 ترویجی ةتوصی

بالایی در پرورش آبزیان در استخر  خطر پتانسیل تواندیمها از زئوپلانکتون مضر ةباید توجه داشت که حتی حضور یك گون  

از طریق فراهم آوردن شرایط بهینه  توانیمخوبی را داشتند اما  نسبتاًشرایط  موردمطالعهاستخرهای  آب درمجموع داشته باشد.

سازمان شیلات ایران  گرددیملذا توصیه  ماهیان و بچه ماهیان، به تولید بهتری دست یافت. ةهای مورد ذائقبرای رشد گونه
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را اختصاص داده و از این طریق  خوراکخوشهای سازی استخرهای پرورش ماهی توسط پلانکتوناعتبارات لازم جهت غنی

 تولید استخرهای ماهیان گرمابی را افزایش دهد. ةکیفیت و بازد
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