تأثیر پرورش ماهی قزلآالی رنگینکمان ( )Oncorhynchus mykissدر قفس شناور بر
میزان کلروفیل-آ و شاخص تروفی پیرامون منطقه عباسآباد ،حوضه جنوبی دریای خزر
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چکیده

این تحقیق با هدف تعیین اثر فعالیت پرورش ماهی قزلآالي رنگین كمان بر میزان كلروفیل-آ و شاخص تروفی منطقه عباسآباد در
حوضه جنوبی دریاي خزر طراحی گردید .بدین منظور نمونههاي آب و رسوب از فواصل  100 ،50 ،5و  1000متري از قفسهاي پرورش
ماهی طی  4دوره شامل ماه دي (قبل از پرورش) ،اسفندماه  1393و ماه اردیبهشت (دوره پرورش) و ماه مرداد (بعد از دوره پرورش)
 1394جمعآوري شدند .در این بررسی ،در مجموع  42گونه فیتوپالنکتون متعلق به پنج شاخه با غالبیت شاخه Bacillariophyta
شناسایی گردید .میزان كلروفیل-آ طی دوره و ایستگاههاي مختلف نمونهبرداري داراي تفاوت معنیدار بود ( .)P>0/05بیشترین میزان
كلروفیل-آ طی دوره ،در ماه اسفند و ایستگاه با فاصله  5متري از قفس ( 2/13میکروگرم در لیتر) و كمترین آن در ماه اردیبهشت و
ایستگاه با فاصله  1000متري از قفس ( 0/44میکروگرم در لیتر) بهدست آمد .در منطقه مورد مطالعه ،شاخص تروفی ( )TSIفقط در
دورههاي مختلف نمونهبرداري تفاوت معنیداري داشت ( .)P>0/05بیشترین میزان آن ( )42/18در ماه اسفند و سپس در ماه مرداد
( )40/47بهدست آمد و این اختالفات بین دورههاي مختلف معنیدار بود ( ،)P>0/05در حالیكه ،اثر فاصله از مركز قفس معنیدار نبود
( .)P<0/05بهنظر میرسد كه فعالیت پرورش در قفس قزلآالي رنگینكمان در منطقه عباسآباد ،بهدلیل كوچک بودن مقیاس پرورش
ماهی ،كوتاه بودن طول دوره پرورش و جریانهاي آبی قوي اثر قابل مالحظهاي روي میزان كلروفیل-آ و شاخص تروفی محیط اطراف
قفس نداشت بهطوريكه ،تغییرات مشاهده شده بیشتر با تغییرات فصلی مرتبط بود.
واژگان کلیدی :پرورش ،قفس ،قزلآال ،كلروفیل ،شاخص تروفی.

مقدمه
كاربرد موجودات بهعنوان شاخصهاي زیستی ،مانند
جمعیت فیتوپالنکتونها و زئوپالنکتونها براي منطقه
پالژیک آبها و همچنین موجودات كفزي جهت
تعیین سالمت رسوبات و سایر ویژگیهاي اكولوژیک
بسیار موفقیتآمیز بوده است ( Azevêdo et al.,
 .)2015جمعیت فیتوپالنکتونی نقش اكولوژیکی
مهمی بهعنوان تولید كننده اولیه دارد كه بهطور
مستقیم و غیرمستقیم روي شبکه غذایی تأثیر
میگذارد ( .)Domingues et al., 2008از طرف
دیگر ،فیتوپالنکتونها بهعنوان شاخصی از تغییرات
رهاسازي مواد مغذي و همچنین عنصر كلیدي جهت
برآورد میزان تروفی در اكوسیستمهاي دریایی بهكار
برده میشوند ( ،)Garmendia et al., 2013چراكه
نسبت به تغییرات اكولوژیکی ناشی از آلودگیهاي
انسانی بسیار حساس هستند ( Naz and Turkoglu,

 .)2005شاخص تروفی كارلسون بهطور وسیعی
كاربرد داشته و تحت شرایط آب و هوایی و
اكوسیستمهاي مختلف (آب شور و شیرین) قابل قبول
است ( .)Cako, 2014مقدار این شاخص محاسبه
شده توسط كارلسون ( )1977بین  0-100برآورد
شده كه براساس میزان كلروفیل-آ ،عمق سشیدیسک
و فسفركل محاسبه میشود.
پرورش ماهی در قفس در آبهاي لبشور و شور،
از مدتها قبل مورد توجـه قرار گرفته و بهدلیل وجود
منابع آبی شور ،میتواند گسترش و تنوع قابل توجهی
داشته باشد .در سال  2014میالدي سهم قابل
توجهی از تولیدات آبزيپروري جهان بـه محیطهاي
آبـی لبشور و شور اختـصاص داشته است ( FAO,
 ،)2016بهطوريكه ،سهم كل آن از  1میلیون تن
تولید ساالنه در اوایل دهه  1950به  73/8میلیون تن
در سال  2014افزایش یافته است (.)FAO, 2016
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بسیار محدود و در حد مطالعات ابتدایی انجام شده
است كه از آن جمله میتوان به مطالعه  Bagheriو
همکاران ( )2016اشاره نمود .بنابراین تحقیق حاضر
با هدف تعیین میزان كلروفیل آ و شاخص تروفی
تحت شرایط پرورش قزلآالي رنگینكمان در قفس
شناور منطقه عباسآباد ،حوضه جنوبی دریاي خزر
صورت گرفت.

پرورش در قفس آزادماهیان دریاچهاي بهعنوان یک
منبع مهم شناخته شده از ضایعات آلی و مواد مغذي
است كه میتواند باعث افزایش سطوح مواد آلی و
مغذي در ستون آب و در نتیجه بهوجود آمدن
مشکالت زیستمحیطی گردد ( Guo and Li,
 .)2003مهمترین منبع ضایعات در فعالیت پرورش
ماهی در قفس ،تركیبات غذاي ماهی و روشهاي
تغذیهاي است ،بهطوري كه غذاي مصرف نشده و مواد
دفعی ماهی منابع اولیه ورود مواد مغذي به ستون آبی
طی فعالیت آبزيپروري به حساب میآیند
( .)Podemski and Blanchfield, 2006وقتی
 FCRدر قفسهاي پرورش قزلآالي رنگین كمان
 1/2باشد ( ،)Beveridge, 2004مقدار فسفر رها
شده به محیط  10/8كیلوگرم و در  FCRبرابر  ،2این
مقدار تقریباً  19/2كیلوگرم فسفر به ازاي هر تن
تولید ماهی خواهد بود كه در این صورت فسفر
رهاشده به محیط تقریباً دو برابر شرایط ایدهآل
تغذیهاي است .حداقل فسفر آزاد شده ،حتی در
شرایط ایدهآل تغذیهاي ( FCRبرابر  8/8 )1كیلوگرم
به ازاي هر تن پرورش قزلآال ،یعنی حدود دوسوم
فسفر موجود در غذاست ( Temporetti et al.,
.)2000
تاكنون بدون هیچ استفاده مستقیم از آب و
محیط منطقه جنوبی دریاي خزر براي فعالیتهاي
آبزيپروري ،تغییرات اكولوژیک نامطلوبی در این
منطقه اتفاق افتاده است و همچنین افزایش ریزش
مواد مغذي از رودخانهها به این منطقه در دو دهه
گذشته شرایط نوار سواحل جنوبی از وضعیت
الیگوتروفیک به سمت مزو-یوتروفیک پیشرفت داشته
است .بنابراین استفاده از قفسهاي شناور در اعماق
كمتر از  20متر با مخاطرات جدي روبرو است ،اما در
حال حاضر اثر این پدیدههاي ناخواسته با دور شدن از
ساحل كاهش یافته و شرایط آب دریا به لحاظ روند
بهبود عوامل فیزیکوشیمیایی و زیستی براي استقرار
قفس و پرورش ماهی و همچنین كاهش آلودگیهاي
زیست محیطی از كیفیت مناسبتري برخوردار
میگردد (فارابی .)1393 ،در ایران مطالعاتی روي
جنبههاي مختلف پرورش ماهی قزلآالي رنگینكمان
و رژیمهاي غذایی این ماهی انجام شده است ،اما در
ارتباط با اثرات پرورش در قفس این ماهی مطالعات

مواد و روشها
این تحقیق در ساحل جنوبی دریاي خزر در استان
مازندران در منطقهي عباس آباد ،با موقعیت
جغرافیایی  36درجه و  43دقیقه عرض شمالی و 51
درجه و  15دقیقه طول شرقی ،انجام گرفت .براي
انجام این تحقیق 4 ،ایستگاه ،ایستگاه اول در لبه
قفسهاي پرورش ماهی قزلآالي رنگینكمان (فاصله
 5متر) ،ایستگاه دوم در فاصله  50متري از قفس،
ایستگاه سوم در فاصله  100متري و ایستگاه چهارم
(شاهد) در فاصله  1000متري از قفس در جهت
وزش باد و جریان آب به سمت شرق ،غرب و جنوب
یا ساحل دریاي خزر (در مجموع  12مکان) در نظر
گرفته شد (شکل .)1
این پژوهش از ديماه سال  1393تا مردادماه
 1394در بخش آبهاي زیرسطحی (با مخلوط نمودن
سه نمونه از عمقهاي یک متر زیر سطح آب دریا،
الیه میانی  10متري و عمق  20متر) ایستگاههاي
مذكور انجام شد .فعالیت پرورش ،از ماهیانی با وزن
پیشپرواري با میانگین  200گرم شروع شد .میزان
ذخیرهسازي اولیه حداكثر  5تن بهازاي هر قفس و
بهطور متوسط تعداد ذخیرهسازي  25000قطعه
ماهی بود كه ماهیهاي ذخیره شده طی  4ماه دوره
پرورش به بیش از  800گرم رسیدند 4 .قفس
پرورشی با قطر  20متر ،ارتفاع تور  8متر (چشمه تور
 20میلیمتر) و تاج یک متر كه در فاصله 5
كیلومتري از ساحل و در عمق  30متري از سطح دریا
مستقر شد .توانایی اسمی تولید هر قفس  25تن است
ولی بهدلیل احتمال كمترین احتساب خطرپذیري
(عدم آگاهی پرورشدهندگان از اكولوژي محل
استقرار قفس مانند وجود طوفانها و در نتیجه
جلوگیري از خسارات احتمالی) ،عمالً حداكثر  15تن
از آن برداشت شد .غذادهی روزانه بهصورت دستی در
20

تأثیر پرورش قزلآالي رنگینكمان در قفس بر میزان كلروفیل-آ و شاخص تروفی

كریمیان و همکاران

شکل  – 1موقعیت قفس و ایستگاهها در منطقه مورد مطالعه -عباسآباد.

بهداشت عمومی آمریکا ( )2005اندازهگیري شد
(.)APHA, 2005
بهمنظور تعیین میزان كلروفیل-آ نیز همانند
نمونهبرداري دیگر عوامل فیزیکی و شیمیایی 1 ،لیتر
آب از الیههاي مختلف برداشت و تا زمان انتقال به
آزمایشگاه در شرایط یخچال نگهداري شد .نمونه آب
را با پمپ خالء و كاغذ صافی  0/45میکرونی صاف و
سپس كاغذ صافی را درون لوله آزمایش قرار داده و
 10سیسی استون  90درصد به آن اضافه شد .جهت
استخراج عصاره لوله آزمایش را در  3000دور به
مدت  5دقیقه سانتریفوژ كرده و با اسپکتروفتومتر
میزان جذب نمونه در  665و  750نانومتر ثبت
گردید .سپس  2قطره اسید نیتریک  2نرمال به آن
اضافه كرده و در طول موجهاي  665و  750نانومتر
خوانده شد ( .)Wetzel and Linkes, 1991سپس
براساس فرمول زیر غلظت كلروفیل-آ محاسبه گردید:

دو نوبت در ساعات  09:00و  16:00به اندازه  3درصد
از وزن بدن ماهیان انجام شد .تركیبات غذایی
پلتهاي تهیه شده از شركت خوراک دام و آبزیان
مازندران ( %41پروتئین %18 ،چربی%20 ،
كربوهیدرات %10 ،خاكستر %8 ،رطوبت و  %3فیبر)
بود و میزان ضریب تبدیل غذایی بدون احتساب هدر
رفت غذا  1بهدست آمد (میزان فسفر و نیتروژن كل
در غذا بهترتیب  0/6و  6/56درصد محاسبه شد).
نمونهبرداريهاي زیستی و غیر زیستی طی  4مرحله
شامل قبل از ذخیرهسازي در قفس (ديماه ،)1393
اواسط دوره پرورش (اسفندماه ،با تراكم بیشتر) ،اواخر
دوره پرورش (اردیبهشتماه ،با تراكم كمتر) و سه ماه
پس از اتمام دورهي پرورش (مردادماه  )1394جهت
بررسی اثرات زیستمحیطی پرورش در قفس ،صورت
گرفت .الزم بهذكر است كه یکی از قفسها بهدلیل
برخورد طوفان بسیار شدید در اسفندماه در هم
شکست و به ساحل منتقل گردید و در نتیجه از
میزان تراكم كل كاسته شد.
در طول دوره تحقیق ،نمونهبرداري از آب در
ایستگاههاي مورد نظر با استفاده از دستگاه روتنر
صورت گرفت .شفافیت با استفاده از صفحه سکشی به
قطر  25سانتیمتر بالفاصله در محل نمونهبرداري و
فسفر كل و كلروفیل آ در آزمایشگاه آنالیز شیمیایی
پژوهشکده اكولوژي دریاي خزر با استفاده از روش كار
استاندارد براي آزمایش آب ارائه شده توسط انجمن

 )Chlorophyll a mg/lit= 29.6 [(Eb665- Eb750(Ea665- Ea750)] × V1/V2
كه در آن  = Eb665جذب محلول قبل از افزایش
اسید در  665نانومتر = Eb750 ،جذب محلول قبل از
افزایش اسید در  750نانومتر = Ea665 ،جذب
محلول بعد از افزایش اسید در  665نانومترEa750 ،

= جذب محلول بعد از افزایش اسید در  750نانومتر،
 =V1حجم الکل اسید به میلیلیتر و  =V2حجم آب
صاف شده به لیتر میباشد.
بررسی وضعیت تروفی منطقه مورد مطالعه :براي
21
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جدول  - 1شاخص تروفی  Carlsonبراي تشخیص وضعیت تروفی دریاچهها.
صفات
آب شفاف،اكسیژن در سرتاسر سال تا بستر ،خیلی عمیق با آب
سرد
بستر دریاچه هاي كم عمق ممکن است فاقد اكسیژن باشد
آب در اغلب تابستان تا حدي شفاف  ،در اواخر تابستان سبزتر
ممکن است باشد
مشکالت گیاهان آبزي و جلبکها  ،آب به رنگ سبز در اغلب
اوقات سال
جلبکهاي سبز-آبی غالب بوده  ،مشکل كفاب جلبکی و گیاهان
آبزي
محدودیت حاصلخیزي ناشی از نور  ،تراكم باالي جلبکی و
گیاهان آبزي در تابستان
كفاب جلبکی و مقدار بسیار اندک گیاهان آبزي

وضعیت تروفی

(Chl-a(µg/L

)SD (m

)TP (mg/L

الیگوتروف

0/095

> 7/9

< 0/006

< 30

0/095 -2/6

3/9- 7/9

0/006 -0/012

30 - 40

مزوتروف

2/6- 7/3

2/01-3/9

0/012 -0/024

40 - 50

یوتروف

7/3- 20

1 -2/01

0/024 -0/048

50 - 60

20- 56

0/49- 1

0/048 -0/096

60 - 70

56 - 155

0/24-0/49

0/096 -0/192

70 - 80

> 155

< 0/24

0/192 -0/384

> 80

هایپریوتروف

TSI

جدول  - 2تعیین میزان كلروفیل-آ (میگروگرم در لیتر) طی دوره تحقیق در پیرامون قفسهاي پرورش ماهی در جنوب دریاي خزر در منطقه
عباسآباد استان مازندران.
زمان

ایستگاه (متر)
دي
5
50
100
1000

1/26 ± 0/31 ABab
1/38 ± 0/19 Ba
0/97 ± 0/19 Aab
0/93 ± 0/13 Ab

اردیبهشت

اسفند
2/13 ± 1/14
2/1 ± 0/68 A
0/95 ± 0/14 A
1/02 ± 0/09 A
A

0/47 ± 0/05
0/59 ± 0/1 C
0/49 ± 0/09 B
0/44 ± 0/12 B
B

مرداد
1/19 ± 0/29
1/14 ± 0/23 BC
0/87 ± 0/25 A
1/01 ± 0/13 A

AB

حروف كوچک غیر مشابه در هر ستون و حروف بزرگ غیرمشابه در هر ردیف نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح  0/05است.

TSI (SD)]/3

اعمال مدیریت بهینه روي هر یک از منابع آبی ،ابتدا
بایستی آنها را بر اساس شاخصهایی مانند شاخص
سطح تروفیک طبقهبندي كرده و براي هر طبقه
الگوي مدیریتی مناسبی را طراحی و اجرا كرد .یکی از
این شاخصها ،شاخص سطح تروفی كارلسون
( )1977است .براي سنجش درجه یوتروفیکاسیون در
منطقه عباسآباد از مدل تروفیک Trophic ( TSI
 )Carlson, 1977( )state indexاستفاده شد .با
توجه به ارتباط بین  TSIو تنوع گونهاي ماهیان در
دریاچهها ،براي بهرهبرداري پایدار پرورش ماهیان
سردآبی ،منطقه مورد نظر بایستی به گونهاي مدیریت
شود كه میزان تروفی از سطح مزوتروفی )(TSI<50
فراتر نرود ( .)Carlson, 1983براي مدل  TSIاز
فرمولهاي زیر استفاده شد:
 TSIبراي كلروفیل-آ ) (CAبر حسب (:)µg/l

شاخص تروفی كارلسون ،تشخیص وضعیت تروفی
دریاچهها به شرح جدول  1است .قبل از تجزیه و
تحلیل ،دادهها از نظر نرمال بودن یا نبودن با استفاده
از آزمون كولموگرف-اسمیرنوف و شاپیروویلک آزمون
شدند .جهت تجزیه و تحلیل اثر زمان و ایستگاه
بهطور جداگانه روي میزان كلروفیل-آ از آزمون
واریانس یکطرفه و جهت مقایسهي میانگین از
آزمون چند دامنه دانکن با استفاده از نرمافزار SPSS
 17در سطح احتمال  0/05انجام شد.
نتایج
تعیین میزان کلروفیل-آ در فاصلههای مختلف
از قفس پرورش ماهی :تغییرات میزان كلروفیل-آ،
اختالفات معنیدار را در تمامی دورههاي مختلف
نمونهبرداري نشان داد .بیشترین میزان در ماه اسفند
و ایستگاه  5متري ( 2/13میکروگرم در لیتر) و
كمترین آن در ایستگاه  1000متري اردیبهشتماه
( 0/44میکروگرم در لیتر) ثبت شد .تغییرات بین
ایستگاهی نیز فقط در ديماه معنیدار بود كه
بیشترین و كمترین آن بهترتیب در ایستگاههاي  50و

TSI = 9.81 Ln Chlorophyll a (CA) + 30.6
 TSIبراي صفحه سکشی ( )SDبر حسب (متر):
)TSI = 60 – 14.41 Ln Secchi Depth (SD
 TSIبراي فسفر كل ( )TPبر حسب (:)mg/l
TSI = 14.42 Ln Total Phosphorous (TP) +
4.15
Carlson’s TSI = [TSI (TP) + TSI (CA) +
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جدول  - 3تعیین سطح تروفی بر اساس مدل كارلسون پیرامون قفسهاي پرورش ماهی در جنوب دریاي خزر در منطقه عباسآباد استان مازندران،
.1393-1394
سطح تروفی كل
الیگوتروف

 TSIكل

 TSIفسفر كل

 TSIشفافیت

 TSIكلروفیل آ

38/71

55/65

30/47

30/01

اولیگوتروف

یوتروف

الیگوتروف

الیگوتروف

شکل  – 2میزان كلروفیل-آ طی دوره و ایستگاههاي مختلف نمونهبرداري در پیرامون قفسهاي پرورش ماهی در جنوب دریاي خزر در منطقه
عباسآباد استان مازندران.

شکل  – 3میزان تروفی طی دوره و ایستگاههاي مختلف نمونهبرداري پیرامون قفسهاي پرورش ماهی در جنوب دریاي خزر در منطقه عباسآباد
استان مازندران.

 1000متري مشاهده شد .در همه دورهها ،بیشترین
میزان میانگین كلروفیل-آ در ایستگاههاي  5و 50
متري مشاهده گردید (جدول .)2
تعیین میزان کلروفیل-آ طی دوره و
ایستگاههای مختلف :در تعیین درصد میانگین
میزان كلروفیل-آ طی دورههاي مختلف ،بیشترین
درصد در اسفندماه ثبت شد .این میزان در دي و
مردادماه بسیار به هم نزدیک و كمترین آن نیز مربوط
به اردیبهشتماه بود .همه این تغییرات معنیدار بودند
( .)P>0/05بیشترین درصد میانگین میزان كلروفیل-
آ مربوط به ایستگاه  50متري و سپس ایستگاه 5
متري بود .كمترین میزان كلروفیل-آ نیز در ایستگاه
 100متري مشاهده شد و میزان تغییرات بین
ایستگاهها معنیدار بود (( )P>0/05شکل .)2

تعیین سطح تروفی بر اساس مدل کارلسون:
براساس میانگین غلظتهاي اندازهگیري شده فسفر
كل ( 37میکروگرم در لیتر) ،عمق قابل مشاهده
صفحه سکشی یا شفافیت ( 7/91متر) و كلروفیل-آ
( 1/06میکروگرم در لیتر) در منطقه مورد مطالعه،
میزان شاخص تروفیکی ( TSIكارلسون )1977 ،بر
اساس صفحه سکشی برابر ( 30/47الیگوتروف)،
براساس كلروفیل آ برابر ( 30/01الیگوتروف) ،براساس
فسفر كل ( 55/65یوتروف) و براساس متوسط این سه
شاخص برابر ( 38/71الیگوتروف) بهدست آمد .با
مراجعه به جدول  ،3این منطقه از دریاي خزر در
محدوده دریاچههاي الیگوتروف متمایل به مزوتروف
قرار داشت.
تعیین سطح تروفی طی دوره و ایستگاههای
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میزان آن در اسفندماه همراه با اوج فعالیت پرورش با
افزایش جمعیت فیتوپالنکتونی شاخه باسیالریوفیتا
ناشی از عامل دما بود و از طرفی ،كمترین میزان آن
نیز در اردیبهشتماه همزمان با فعالیت پرورش ماهی
در قفس مشاهده شد .نتایج وجود حداكثر میزان
كلروفیل ساالنه در حوضه جنوبی دریاي خزر طی
فصل زمستان قبالً نیز گزارش شده بود ( Bagheri et
.)al., 2013
به لحاظ بررسیهاي بین ایستگاهی نیز روند
تغییرات نامنظم بود بهطوريكه بیشترین میزان آن
در ایستگاه  50متري و كمترین آن در ایستگاه 100
متري مشاهده شد و بین ایستگاه  5و  1000متري
اختالف معنیدار نبود .اگرچه بیشترین میزان غلظت
كلروفیل-آ در ایستگاههاي نزدیک به قفس بهخصوص
ایستگاه  50متري مشاهده شد ،اما با توجه به
تغییرات بین دورههاي مختلف و همچنین عدم تفاوت
معنیدار در غلظت كلروفیل-آ بین ایستگاه  5و
 1000متري ،بهنظر میرسد كه ارتباط بین فعالیت
پرورش با كلروفیل-آ در تحقیق حاضر بسیار ضعیف
بوده و روند بسیار نامنظمی داشت .چنین نتیجه
مشابهی در مطالعهاي نشان داده شد كه اثر
آبزيپروري بر كلروفیل-آ نامشخص بود و تغییرات آن
در بعضی دورهها روند فصلی داشت ( Demirak et
 .)al., 2006همچنین در مطالعه  Zanattaو
همکاران ( )2011نیز میزان كلروفیل-آ بهعنوان
شاخصی از میزان تولیدات اولیه ،همانند بسیاري از
مطالعات ( Holmer et al., 2008; Burt et al.,
 )2012تحت تأثیر اثرات ناشی از فعالیت پرورش
ماهی در قفس قرار نگرفت .مطالعه اثر پرورش در
قفس قزلآالي رنگینكمان در دریاچه  Passageروي
كیفیت آب نشان داد كه با وجود رهاسازي پساب
پرورش در قفس ،افزایشی در كلروفیل-آ مشاهده نشد
و نتایج آنها نشان داد كه فعالیت پرورش ماهی اثر
كوتاهمدت و محدودي را در شرایط زیستمحیطی
دریاچه داشت ( Cornel1 and Whoriskey,
 .)1993بهطور كلی ،اگرچه مواردي از افزایش
تولیدات اولیه در نزدیکی قفسها گزارش شده است،
اما بسیاري از مطالعات اثري از پاسخ كلروفیل-آ به
افزایش مواد مغذي ناشی از آبزيپروري را تشخیص
ندادند كه این میتواند بهعلت پراكندگی یا مصرف

مختلف :سطح تروفی در منطقه مطالعه شده با توجه
به میزان میانگین  TSIدر دورههاي مختلف تعیین
گردید .بیشترین آن با میزان  42/18در اسفندماه
سپس در مردادماه ( )40/47بهدست آمد كه
اختالفات آن بین ماههاي باال و سایر ماههاي دیگر
معنیدار بود ( .)P>0/05اما در ماههاي دي و
اردیبهشت این میزان بسیار به هم نزدیک بوده و
تغییرات معنیدار نبود (( )P<0/05شکل  .)3در كل
دوره تحقیق ،منطقه مطالعه شده در حوضه جنوبی
دریاي خزر در محدوده دریاچههاي الیگوتروف
متمایل به مزوتروف قرار داشت ،اما با توجه به میزان
میانگین  )<40( TSIمنطقه مورد مطالعه در ماههاي
اسفند و مردادماه ،جزو مناطق مزوتروف طبقهبندي
گردید .با توجه به تعیین سطح تروفی بین
ایستگاههاي مختلف ،بیشترین میزان  TSIدر
ایستگاههاي نزدیک به قفس مشاهده شد (شکل .)3
تغییرات میزان  TSIبین ایستگاههاي مختلف بسیار
كم ( )37>TSI>40و معنیدار نبود (.)P<0/05
همه ایستگاهها در كل دوره در محدودهي الیگوتروف
قرار گرفتند.
بحث
در این تحقیق با تعیین درصد میانگین میزان
كلروفیل-آ طی دوره و ایستگاههاي مختلف ،اختالفات
معنیدار مشاهده گردید ،بهطوريكه بیشترین درصد
بهترتیب در اسفندماه ،دي و مردادماه و سپس در
اردیبهشتماه وجود داشت كه الگوي این تغییرات
تقربیاً با روند تغییرات درصد فراوانی فیتوپالنکتونها
مشابه بود .همچنین به لحاظ تغییرات بین ایستگاهی
بیشترین در ایستگاه  50متري 5 ،و  1000متري و
سپس در ایستگاه  100متري مشاهده گردید و الگوي
تغییرات آن تقریباً از روند تغییرات درصد زيتوده
فیتوپالنکتونی تبعیت میكرد .با توجه نتایج بهنظر
میرسد تغییرات میزان كلروفیل طی دوره و
ایستگاههاي مختلف ،داراي روند نامنظمتري نسبت به
تغییرات موجود در جمعیت فیتوپالنکتونی بود اما با
توجه به ارتباطی كه بین میزان كلروفیل-آ نسبت به
زيتوده تر فیتوپالنکتونی در این تحقیق و بعضی
مطالعات دیگر ( Guo and Li, 2003; Bagheri et
 )al., 2013وجود دارد ،میتوان گفت كه افزایش
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سریع نیتروژن و فسفر در شبکه غذایی بهخصوص در
مناطق الیگوتروف باشد ( Braaten, 2007; Holmer
.)et al., 2008; Holmer, 2010
اما متناقض با نتایج مطالعات فوق و مطالعه
حاضر ،اثرات قابل مالحظه آبزيپروري بر میزان
كلروفیل-آ در بعضی مطالعات نشان داده شده است.
براي مثال مطالعه  Venturotiو همکاران ()2014
نشان داد كه دریاچهاي با پرورش ماهی در قفس،
بهدلیل توان پائین خودپاالیی ،سرعت جریان ضعیف
آب ( )0-10 cm/sو همچنین ضریب تبدیل غذایی
ضعیف ،حتی با فاصله بیش از  500متر از قفسها،
نتوانست بهخوبی غلظت كلروفیل-آ را كاهش دهد
بهطوريكه ،هیچگونه اختالفی از لحاظ غلظت
كلروفیل-آ بین فواصل مختلف از قفس تا فاصله 500
متري وجود نداشت .همچنین در مطالعهي  Guoو
 )2003( Liغلظت كلروفیل-آ فقط در داخل قفسها
و در بعضی دورهها افزایش یافت ،اما اختالفی بین
فاصله  20متري با  130متري از قفس مشاهده نشد.
مطالعه  Burtو همکاران ( )2012نشان داده شد كه
میزان غلظت كلروفیل-آ در قفس با تراكم كمتر ماهی
آزاد اقیانوس اطلس و در اعماق پائینتر از سطح آب
بیشتر از قفس متراكمتر بود .به هرحال همانند
تحقیق حاضر نتایج بعضی مطالعات ( La Rosa et

كریمیان و همکاران

میرسد كه تحت شرایط گرمتر ،یک ارتباط متغیرتر
بین فسفر كل و غلظت كلروفیل وجود دارد و
همچنین غلظت كمتري از كلروفیل به ازاي میزان
فسفر كل بهدست میآید (.)Huszar et al., 2006
در این تحقیق نیز نسبت به افزایش میزان فسفر
كمترین میزان كلروفیل-آ در اردیبهشت و سپس در
مردادماه اندازهگیري شد .در مطالعه  Demirakو
همکاران ( )2006نیز مشخص گردید كه اثر
آبزيپروري بر تغییرات فسفات در كل دوره مثبت بود
اما این رابطه براي نیتروژن كل و كلروفیل-آ به آسانی
وجود نداشت و تغییرات آن در بعضی دورهها داراي
روند فصلی بود.
سطح تروفی كل و یا میزان شاخص تروفیکی
( )TSIبراساس مدل كارلسون ایستگاه اطراف قفس
پرورشی برابر با  38/71بود كه براساس میانگین
میزان تروفی صفحه سکشی برابر 30/47
(الیگوتروف) ،تروفی كلروفیل-آ برابر 30/01
(الیگوتروف) و تروفی فسفر كل ( 55/65یوتروف)
بهدست آمد .این تروفی كل نشان داد كه منطقه مورد
مطالعه در محدوه الیگوتروف متمایل به مزوتروف قرار
دارد .در حالیكه ،میزان تروفی فسفر كل با مقدار زیاد
نشاندهنده یوتروف بودن منطقه بود و حاكی از آن
بود كه میزان تروفی كل نیز بیشتر تحت تأثیر میزان
فسفر در این منطقه قرار گرفت .امکانسنجی پرورش
ماهی در قفس براساس عوامل فیزیکی و شیمیایی
مؤثر بر كیفیت آب و روند سطح تروفیکی در اعماق
كمتر از  15متر مناطق ساحلی گهرباران در
جنوبشرقی دریاي خزر نشان داد كه میانگین
وضعیت تروفی براساس شاخص تروفیکی مقیاسی
( )Vollenweider et al., 1998( )TRIXدر مرحله
مزوتروف قرار داشت اگرچه حداكثر سطح تروفیکی
مزو-یوتروف بود .دلیل سطح تروفی باالي مطالعه فوق
نسبت به مطالعه حاضر شاید كمعمق بودن ( 15متر)
ساحل گهرباران نسبت به منطقه تحقیق حاضر (30
متر) باشد .همچنین در این تحقیق  TSIمحاسبه
شده براساس كلروفیل-آ پائینتر از  TSIمیانگین بود
كه این میتواند با تعداد كم نمونهها و احتماالً با این
حقیقت مرتبط باشد كه بهدلیل فواصل طوالنی
دورههاي نمونهبرداري ،همهي اوج تولید
فیتوپالنکتونی ثبت نشده باشد (.)Maleri, 2011

;al., 2002; Soto and Norambuena, 2004

 )Pitta et al., 2006در نشان دادن تغییرات
معنیدار كلروفیل-آ در اطراف قفسهاي پرورشی
موفقیتآمیز نبوده است .این نتایج متناقض میتواند با
ماهیت پراكندگی مکان پرورش ماهی و این حقیقت
كه فیتوپالنکتونها زمان كافی را براي استفاده از مواد
مغذي ندارند ( ،)Gowen et al., 1988یا اینكه
فیتوپالنکتونها مورد چراي سریع زئوپالنکتونها قرار
میگیرند ( ،)Machias et al., 2004در ارتباط
باشد.
ارتباط بین فسفر و غلظت كلروفیل-آ براي
اكوسیستمهاي معتدله به خوبی توصیف شده است
( Vollenweider 1968; Straskraba et al.,
 ،)1993; Kalff, 2002اما این ارتباط براي
اكوسیستمهاي گرمسیري و نیمه گرمسیري كمتر
استفاده شده است ( ;Salas and Martino, 1991
 .)Kalff, 2002; Huszar et al., 2006به نظر
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زمانی كه ) ،TSI (Chl a) < TSI (SDاحتمال
میرود كه رنگ یا ذرات معلق كل روي عمق رویت
اثر میگذارد یا بهدلیل فراوانی پیکوپالنکتونها ،غلظت
كلروفیل-آ كمتر از میزان واقعی برآورده شده است
( .)Havens, 2000در حالیكه اگر برعکس این
حالت اتفاق بیفتد یعنی گونههاي با اندازه بزرگتر از
فیتوپالنکتونها غالب بودند ( .)Maleri, 2011با
توجه به میزان برابر ) TSI (Chl aو ) TSI (SDدر
این تحقیق بهنظر میرسد كه عمق شفافیت بهمیزان
قابل توجهی تحت تأثیر میزان تولیدات فیتوپالنکتونی
و كلروفیل-آ قرار داشت بهطوري كه ،یکی از دالیل
وجود كمترین میانگین عمق شفافیت در اسفندماه
میتواند ناشی از بیشترین فراوانی جمعیت
فیتوپالنکتونی و میزان كلروفیل-آ باشد.
با توجه به بررسی تغییرات میزان تروفی كل در
دوره و ایستگاههاي مختلف ،نشان داد كه بیشترین
میزان آن با اختالف معنیدار ابتدا در اسفند و سپس
در مردادماه همزمان با بیشترین میزان كلروفیل-آ و
فسفر كل در محدوده مزوتروف بهدست آمد .بهنظر
میرسد كه حداقل عمق شفافیت آب (تحت تأثیر
افزایش جمعیت فیتوپالنکتونی و احتماالً اختالط
عمودي آب) بههمراه افزایش میزان كلروفیل-آ در
اسفندماه (بهدلیل افزایش جمعیت فیتوپالنکتونی
تحت تأثیر دماي پائین) و افزایش فسفر در مردادماه
بعد از دوره پرورش ارتباطی واضحی با فعالیت پرورش
نداشته و در نتیجه میتوان گفت كه وضعیت تروفی
خیلی تحت تأثیر این فعالیت قرار نگرفت بهطوريكه
تغییرات این شاخص بین ایستگاههاي مختلف نیز
معنیدار نبود Gowen .و همکاران ( )1988در
مطالعه یوتروفیکاسیون ناشی از ورود مواد مغذي باال،
نتیجه گرفتند كه پرورش ماهی بهصورت محلی در
اسکاتلند ،عامل ورود باالي فسفات و نیترات نبود و در
نتیجه افزایشی در تولیدات اولیه فیتوپالنکتون
مشاهده نشد و اهمیت ورود این مواد مغذي نسبت به
سطوح طبیعی آن بسیار كم بود.
 Kideysو همکاران ( )2008با استفاده از تصاویر
ماهوارهاي از میزان كلروفیل-آ ،افزایش تراكم
فیتوپالنکتونی را در حوضه جنوبی دریاي خزر نشان
دادند بهطوريكه بعد از ورود شانهدار بهعنوان یک
اكوسیستم هایپریوتروف نمایان شده است .همچنین

در بعضی گزارشها مشخص گردید كه منطقه جنوبی
دریاي خزر نیز همانند منطقه شمالی میل به یوتروفی
شدن دارد ( .)CEP, 2009در حالیكه گزارش شده
بود كه دریاي خزر به لحاظ تولیدات اولیه و مواد
غذائی ،یک دریاچه فقیر بوده و تنها قسمت شمالی
آن نسبتاً غنیتر بوده است ( Aladin and
 .)Plotnikov, 2004بررسیهاي نه چندان دور در
مناطق ساحلی جنوب دریاي خزر نشان داد كه این
منطقه در اوایل دهه هشتاد و پس از ورود شانهدار
 Mnemiopsis leidyiاز وضعیت الیگوتروفی بهسمت
مزوتروفی و یوتروفی متمایل شده است
( .)Nasrollahzadeh Saravi et al., 2008در
حالیكه در این تحقیق و متناقض با نتایج باال،
براساس شاخص تروفی كارلسون در كل دوره ،منطقه
مورد مطالعه جزء مناطق الیگوتروف متمایل به سمت
مزوتروف طبقهبندي گردید كه چنین نتیجهاي مبنی
بر متمایل شدن شرایط تروفی دریاي خزر به سمت
مزوتروفی در مطالعات دیگري نیز نشان داده شد
(.)Tahami et al., 2012
در مجموع ،بهعنوان یک تئوري گفته شده است
كه پرورش متراكم ماهی در قفس بهخصوص در
اكوسیستمهاي یوتروفی باعث ایجاد تغییراتی در
عملکرد غلظتهاي باالي مواد مغذي و سپس اثرات
منفی در كیفیت آب ،افزایش فرآیندهاي
یوترفیکاسیون از جمله تغییرات  ،pHافزایش تركیبات
سمی نیتروژن (آمونیوم و نیتریت) و شکوفایی
جلبکهاي سمی میگردد ( Gorlach-Lira et al.,
 .)2013با این وجود كه آبزيپروري در قفس چه
بهصورت محلی و چه در مقیاس وسیعتر در
هایپریوتروفیکاسیون نقش دارد ،اما اثبات نقش
آبزيپروري در ارتباط با اثر آن روي یوتروفیکاسیون
بهخصوص در مناطق دریایی بسیار مشکل است .در
اغلب موارد افزایش محلی یا بیثباتی غلظت مواد
مغذي در مناطق پرورش دریایی نقشی در
یوتروفیکاسیون قابل توجه نداشته است و معموالً
اثرات چشمگیري از آبزيپروري دریایی روي زيتوده
فیتوپالنکتونی یا تولیدات اولیه مشاهده نشده بود اما
در اكوسیستمهاي آبشیرین ،گزارشهاي بیشتري از
افزایش تولیدات اولیه در ارتباط با پرورش ماهی در
قفس وجود دارد (.)Mente et al., 2006
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Abstract
This study was designed to determine the effect of rainbow trout cage culture on the chlorophyll-a content and
trophic index value in the Abbas Abad area, southern Caspian Sea. For this purpose, water samples were
collected by a distances of 5, 50, 100 and 1000 m from the cages during December 2014 (before rearing period),
March and April (during rearing) and August 2015 (post rearing period). In this study, a totalof 42 species of
phytoplankton belonging to five phyla (with the dominance of Bacillariophyta) were identified. Chlorophyll-a
content varied significantly in different periods and stations (P<0.05). The highest and lowest chlorophyll-a
content was recorded in March and station 5 m (2.13 μg/l) and May and station 1000 m (0.44 μg / l) away from
cages, respectively. The Trophy State Index (TSI) was significantly different between the sampling periods
(P<0.05). The highest TSI (42.18) was observed in March and then in August (40.47) and this differences were
significant between different periods (P<0.05), whereas, it was not affected by the distance from the cages
(P<0.05). It seems that the rainbow trout cage culture in the Abbas Abad region no remarkable effect on
Chlorophyll-a and trophic index in the vicinity of ﬁsh cages due to the small scale and short duration of cage
culture activity and strong water currents, so that observed changes were more associated with seasonal
fluctuant.

Keywords: Cage, Culture, Rainbow trout, Chlorophyll, Trophic index.
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