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 چکیده

این تحقیق با هدف بررسی جوامع و تنوع فیتوپالنکتونی استخرهای پرورش ماهیان گرمابی و همبستگی این جوامع با فاکتورهای فیزیکی و 

درصد فراوانی،  80/84گونه و  17با  Chlorophyceae ، ردهنتایجشد. براساس ماه انجام  8شیمیایی آب، در منطقه دزفول در یک دوره 

باالترین تعداد گونه  .Pediastrum spهکتاری( داشت، در این استخر گونه  2)استخرهای  A2باالترین فراوانی را در استخر 

مارش شد. در ها در تیرماه و کمترین تعداد در اسفندماه شتعداد در لیتر( را نشان داد، بیشترین تعداد فیتوپالنکتون 21/382±18/9879)

 .Pediastrum spترین گونه متعلق به درصد باالترین فراوانی را داشت و فراوان 69/92گونه و  11با  Chlorophyceae ، نیز ردهA12استخر 

ای هباالترین تعداد فیتوپالنکتون D7بود. در این استخر باالترین تعداد در خرداد و کمترین تعداد در مهرماه مشاهده شد. در استخر 

گونه و  14با  Chlorophyceaeگیری شد. پر تعدادترین رده متعلق به ماه اندارهشده در خردادماه و کمترین تعداد در فروردینشمارش

عدد  76661514با  A12بود. باالترین تراکم فیتوپالنکتونی در استخر  Pediastrum simplexترین گونه متعلق به درصد و فراوان 11/89

عدد در لیتر در  12302943با  D7عدد در لیتر در اردیبهشت و در آخر در استخر  26948994با  A2در لیتر در خردادماه و در استخر 

 مشاهده نشد.گیری شده اندازهیزیکی و شیمیایی خرداد مشاهده شد. همبستگی بین تراکم فیتوپالنکتونی شناسایی شده و پارامترهای ف

   
 .یمیاییو ش یزیکیف یتراکم، تنوع، فاکتورها ی،پرورش ماه یاستخرها یتوپالنکتون،ف کلیدی: واژگان

 
 مقدمه

پرورش آبزیان یک فعالیت با گستره جهانی است که 
در بهبود تغذیه و کمک به توسعه اقتصادی کشورهای 

(. Oscar, 1990بوده است ) مؤثرجهان سوم 
رداری از منابع باً محدود صید و بهرهنسبتهای یتقابل

 ماهی را برای جمله ازآبی طبیعی، پرورش آبزیان 
یاز بشر ن گوشت مورد یژهوو به یوانیح ینپروتئ ینتأم
است. در ایران  آورده در یرناپذاجتنابامری  صورتبه

یان چینی و کپور کپور ماهپرورش ماهی با واردات 
در مزارع بزرگ آغاز گردید  هاآنی و پرورش معمول

(Sulehria et al., 2013 امروزه ماهیان گرم آبی از .)
که یطور بهاند ای در کشور برخوردار شدهیژهوجایگاه 
درصد از تولیدات آبزیان پرورشی را به خود  70بیش از 

 (. Thomas, 1983اختصاص داده است )
ی هاچرخههای مهم ها یکی از حلقهفیتوپالنکتون

آیند. تمام یمشمار غذایی در تمام منابع آبی به
 هاآنمستقیم و غیرمستقیم به  صورتبهموجودات زنده 

برای تغذیه نیازمند هستند. اطالع از نوع و ترکیب 
نماید تا عالوه یمجمعیت پالنکتونی این امکان را فراهم 

بر آگاهی بتوان از میزان تولیدات از پویایی جمعیت و 
 چرخه زندگی ماهیان نیز اطالعاتی را کسب کرد،

بنابراین شناخت این موجودات در هر منبع آبی از 
در  خصوصبه ،ردار استای برخویژهواهمیت 

استخرهای پرورش ماهی که آنالیز جامعه 
فیتوپالنکتونی، ابزاری مهم در ارزیابی غلظت مواد 

 ,.Sipauba-Tavares et alشود )مغذی محسوب می

2010; Ajuorm et al., 2011 همچنین .)
ها نقش مهمی را در چرخه مواد غذایی فیتوپالنکتون

 کنترل کنند که سببیمهای آبی ایفا یستماکوسدر 
یت جمعیدمثل و خصوصیات تولرشد، ظرفیت 

شوند یمها پالنکتوناز جملع زئو یگرد ی زیستیهاگروه
(Cungi et al., 2010 در مورد جامعه فیتوپالنکتونی .)

استخرهای پرورش ماهی مطالعات زیادی صورت گرفته 
 Dugganو  Akterتوان به پژوهش یماست که 
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های یفیت و کمیت فیتوپالنکتون( بر روی ک2018)
ها آناستخرهای پرورش در بنگالدش اشاره کرد و 

عنوان کردند که تغییرات فصلی برروی تولیدات 
و همکاران  Anetekhaiفیتوپالنکتونی موثر است. 

( تاثیر پارامترهای فیزیکی و شیمیایی و 2018)
ها را در استخرهای گربه ماهی در نیجریه را پالنکتون

ها ها کلروفیتمورد بررسی قرار دادند و در مطالعه آن
گروه غالب در استخرها بودند. در ایران در مطالعه 

( رده 2018خطیب حقیقی و همکاران )
Bacillariophyta هایو جنس Nitzschia ،

Cyclotella ،Achnanthes  وMelosira  باالترین
فراوانی جمعیت ی حضور و کل طوربهفراوانی را داشتند. 
استخرهای پرورش ماهی بستگی به  فیتوپالنکتونی در

رو ینا از .خیزی استخرها داردمیزان تولیدات و حاصل
ها یتوپالنکتونفشناخت فراوانی و ترکیب جمعیتی 

تواند به مدیریت شیالت و فراهم کردن فهم بیشتر یم
های آبی کمک نماید یستماکوساز تعادل اکولوژیکی در 

(Fathi et al. 2001در این تحقیق فیتوپالنکتون .) ها
و تغییرات  گرفته قرار مدنظرجمعیت هدف  عنوانبه

در استخرهای  هماه 8این جمعیت در طول دوره 
یرگذاری تأثدلیل و به گرفت قراری بررس موردپرورشی 

جمعیت  یمیاییش و فیزیکی باالی پارامترهای
 همزمان طوربهها، این پارامترها نیز فیتوپالنکتون

سنجش شد، تا دیدی کلی از ترکیب جمعیتی این 
 ی مهم شبکه غذایی حاصل شود.هاحلقه

 
 هامواد و روش

ی استخرهای پرورشی تا سازآمادهاین مطالعه از زمان 
( 94تا پایان مهر  93اسفند پایان فصل پرورش )اوایل 

ماه در مزرعه پرورش ماهیان گرمابی شرکت  8مدت به
 A2آبزی در منطقه شهر دزفول انجام شد. استخرهای 

تصادفی از بین مجموعه  کامالً صورتبهD7 و  A12و 
استخرهای مزرعه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. 
شرایط این استخرها از نظر مساحت مفید )استخرهای 

(، میزان 20/11/1393یری )گآب زمانهکتاری(،  2
کیلوگرم در هر استخر( و همچنین  35000کود پایه )

ی از بردارنمونهبودند. جهت  برابرآب ورودی با هم 
مکان در نظر گرفته  5ها در هر استخر فیتوپالنکتون

شد. دو مکان در دو گوشه مجاور ورودی استخر، یک 
مکان در مرکز استخر و دو مکان در دو گوشه مجاور 

داری دو بار در هر ماه و در براستخر. نمونهخروجی 
هر ماه و در در ساعات میانی روز  30و  15تاریخ های 
( که دارای باالترین تراکم  15الی  12:30) ساعت 

  فیتوپالنکتونی است انجام شد.
به  :هاتوپالنکتونیفی و شناسایی بردارنمونه

اینچ و  2لوله پولیکا  گیری از ستون آب ازمنظور نمونه
یکا پولنمونه داخل  .متر استفاده شدیسانت 120طول 

ریخته  نمونه لیتری خالی کرده و سپس 1را در بشر 
 در یک لیتریپالستیکی  یهادر ظرفشده در بشر 

 ,.Belinger et al) شد تثبیتدرصد  4فرمالین 

2010.)  
میکروسکوپ از استفاده های فیتوپالنکتونی با نمونه

کلیدهای  ساساربو  400و  250اینورت با بزرگنمایی 
 شناسایی معتبر و در دسترس تا حد گونه شناسایی شد

(Niels, 1964; Cox, 1996; Thomas, 1983; 

Komark, 1983; Bertalo, 2003; Santanna et 
al., 2003; Bes, 2008; Vimperk, 2009, 
Bellinger et al., 2010; Cunqi et al., 2010; 

Ingole et al., 2010).  جهت محاسبه فراوانی
ها در یک لیتر نمونه آب از فرمول زیر فیتوپالنکتون

 (:Sarsji et al., 2014) استفاده گردید
D=(N*v)/V 

در هر ها فیتوپالنکتون= تعداد کل  Dکه در آن 
هر گونه  شدهشمارش های= تعداد نمونه N، لیتر آب

 شمارش= حجم نمونه  v، سی از نمونه آبیس 1در 
 شده برداشت= حجم آب  Vو  لیتر برحسب شده

 باشد.می لیتر برحسب
افزار ها با استفاده از نرمآنالیز داده :هادادهآنالیز 
ها، انجام گرفت. برای مقایسه میانگین SPSS23آماری 

 05/0در سطح  ANOVA)طرفه )آنالیز واریانس یکاز 
درصد و تست تکمیلی توکی استفاده شد. از آزمون 
همبستگی پیرسون جهت بررسی همبستگی بین 

ها و پارامترهای محیطی استفاده شد. فیتوپالنکتون
 انجام گرفت. Excellها و نمودارها در رسم شکل

 
  نتایج

: پرورش ماهی هایاستخرهای فیتوپالنکتون
بیشترین  Pediastrum simplexبراساس نتایج، گونه 

اختصاص تعداد گونه را در لیتر در سه استخر به خود 
(. 1داشت )جدول  A12داد و باالترین تعداد در استخر 
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  شده به شکل زیر است:های شناساییترتیب تعداد گونه
 D7استخر  <A12استخر  A2 >استخر

شده در طول دوره های شناساییروند فراوانی گونه
 A12مورد بررسی در سه استخر نشان داد که استخر 

را نسبت به دو استخر دیگر در خردادماه  اوجباالترین 
 (.1داشت )شکل 

باالترین تراکم ها: بررسی تراکم فیتوپالنکتون
 4گیری شد که در اندازه A2فیتوپالنکتونی در استخر 

ماه بررسی، باالترین تراکم را داشت )جدول  8ماه از 
2.) 

فیزیکوشیمیایی آب مقایسه پارامترهای 
، نتیرات pHطبق نتایج، پارامترهای : هااستخر

(3NOآمونیاک ،) (3NH( دما ،)TWدر سه استخر ) 
A12،A2   وD7 نداشت  یداراختالف معنی

(05/0<P( در مورد پارامترهای نیتریت .)2NO،)  
 A2( و کدورت باالترین مقدار در استخر 4POفسفات )

 D7و   A12 هایترتیب در استخرو کمترین مقدار به
(. ولی اکسیژن محلول P<05/0اندازه گیری شد )

(DO باالترین مقدار خود را در استخر )D7  و کمترین
 (.3( )جدول P<05/0داشت ) A2مقدار را در استخر 

در طول دوره  یکدیگردزفول با  یشرکت آبز یپرورش ماه D7و   A12،A2 در سه استخر شدهییشناسا یهایتوپالنکتونف یانگینم - 1جدول 

 .(یتر( )تعداد در ل94-1393)
Class species  استخرA2  استخرA12  استخرD7 

Bacillariophyceae 

Nitzschia acicularis a99/7624±20/279127 b44/3761±05/105533 c74/2182±73/139562 

Nitzschia palea a5784±16/179669 b8327±37/322519 c1492±57/94007 

Nitzschia reversa a1724±03/51025 b1534±50/22883 b8167±90/21115 

Navicula platystoma a18/84±91/262 b58/17±86/73 c21/6399±96/13690 

Navicula placentula b83/991±35/16591 c96/587±03/1211 a68/5690±67/6791 

Nitzschia closterium a7678±75/191963 b1177±75/9108 c6435±47085 

Nitzschia sigma b20/42±05/106 a89/387±45/3822 c0 

Cyclotella sp. a0 b554±50/2138 c35/316±08/329 

Melosira sp. a0 b0 a63/984±51/28890 

Nitzschia sigmoidea b40/48±10/62 a90/42±72/105 c0 

Chlorophyceae 

Gyrosigma attenuatum a0 a30/153±32/288 b0 

Synedra acus b718±50/5179 c0 a760±4440 

Scendesmus brasiliensis a0 a25/102±56/3525 b0 

Scendesmus quadricauda b890±25/2522 c0 a17/307±07/16412 

Scendesmus acuminatus b7961±42/359818 a1052±5/581111 c3945±16/214298 

Scendesmus arcuatus c45/265±35/27624 b31/908±96/8657 a74/744±85/13652 

Ankistrodesmus acicularis c1021±96/604635 a906±2/468789 b1029±71/426069 

Closteriopsis acicularis c6321±32/417857 a1725±36/673337 b8916±58/528000 

Cloelastrum proboscideum c41/925±95/6810 a13/621±71/3847 b40/248±10/62 

Monoraphidium contortum c28/719±47/29699 b223±18/24185 a8024±12/323566 

Pediastrum sp. b70/679±92/7919 a44/248±10/9710 a21/382±18/9879 

Pediastrum boryanum b20/286±55/9071 c0 a87/226±25/18227 

Pediastrum simplex b14/194±56/4205713 b31/954±71/9643879 c57/428±65/2530563 

Chlorella sp. b98/281±81/70495 c0 a70/985±10/55925 

Tetraedron tumidolom b30/69±15/198 a0 a 0 

Crusiginum tetrapedia b20/99±55/247 c a80/365±45/2841 

Cosmarium sp. b18/528±32/1932 a02/800±75/9856 c 0 

 Closterium sp. c59/548±75/8139 b0 a64/749±25/23687 

Treubaria sp. b175±75/543 a0 a0 

Cyanophyceae 

Merismopedia sp. b08/536±91/22214 a0 a0 

Osillatoria sp. b58/134±65/46808 a984/572±37/82541 c66/776±18/3555 

Chroococcus sp. c51/212±1/31067 a50/80±87/147 b0 

Microcystis aeuroginosa c84/273±37/68460 b61/872±31/46815 a68/564±37/66360 

Anabaenopsis sp. b2/689±30/1336 a0 a0 

Euglenophycea 
Euglena sp. a35/401±68/82347 a35/398±73/280020 b68/391±71/82295 

Phacus sp. b60/728±15/5931 a36/188±21/23285 c68/294±82/579 

Dinophyceae Peridinium sp. c97/280±62/54935 a87/189±87/2857 b58/448±1236 

 باشد.می P<05/0در سطح   دارینشانه تفاوت معن یفحروف متفاوت در هر رد    
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شیمیایی، -نتایج همبستگی بین پارامترهای فیزیکو
هیچ گونه همبستگی را بین این پارامترها با تراکم 

  (.4)جدول  نشان ندادندفیتوپالنکتون ها 
 

 بحث
ها در فصول مختلف در فراوانی فیتوپالنکتون

 17گونه در پنج رده شامل  32در مجموع : استخرها
 گونه Chlorophyceae، 10 گونه در رده

 .(یتردزفول )تعداد در ل یشرکت آبز یاستخر پرورش ماه 3آب  یمیاییوشیزیکف یپارامترها یسهمقا - 3جدول 
 A2 A12 D7 

pH a48/0±82/7 a54/0±8 a55/0±94/7 
 a45/3±19/6 a27/3±44/5 a58/3±18/6 (ppmنیترات )
 a04/0±24/0 b01/0±05/0 c05/0±11/0 (ppmنیتریت )
 a04/0±64/0 ab06/0±58/0 b04/0±50/0 (ppmفسفات )
 a01/0±07/0 a01/0±08/0 a01/0±07/0 (ppmآمونیاک )
 a03/0±39/0 b02/0±30/0 b02/0±30/0 (pptشوری )

 EC (Ms/cm) a70/57±37/599 b72/34±45/482 b72/35±29/455 
 a29±75/299 b28/17±16/241 b89/17±64/242 (ppmسختی )

 a.40/0±36/6 ab98/0±83/6 b23/0±31/7 (ppmاکسیژن محلول )
 a40/13±68/35 b65/5±75/31 ab28/11±56/33 (ppmکدورت )

 a48/0±41/29 a93/0±82/28 a90/0±19/29 دما )سانتی گراد(
 باشد.می P<05/0در سطح   دارینشانه تفاوت معن یفحروف متفاوت در هر رد

 یبررس دزفول در طول دوره مورد یشرکت آبز یماهپرورش  D7و   A12،A2 استخرهادر سه  یتوپالنکتونتراکم در ف یهاشاخص - 2جدول 

 .(یتر( )تعداد در ل94-1393)
  یتوپالنکتونف 

A2 A12 D7 

 8/582605 4/2083900 2/573068 اسفند

 7/529089 2/337058 4/655744 فروردین

 2/7812179 5636638 26948994 اردیبهشت

 12302943 76661514 7068599 خرداد

 10791516 5/9356580 2898934 تیر

 1446860 2076768 4426050 مرداد

 5/1074744 4/1394461 9883375 شهریور

 2/2629070 1082369 2/1867795 مهر
 

 .(1393-94) یدزفول در طول دوره مورد بررس یشرکت آبز یماهپرورش  D7و   A12،A2 استخردر سه  شده ییشناسا یهاگونه - 1شکل 
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Bacillariophyceae ،5 ه گونCyanophyceae ،2 
 Dinophyceae  گونه 1و  Euglenophycea گونه

در صدر جدول  Chlorophyceaeشناسایی شد. رده 
قرار داشت و  Bacillariophyceaeو به دنبال آن 

کمترین فراوانی را به خود  Dinophyceaeهمواره 
 اختصاص داده بود.

Ikpi ( تنوع و پراکنش 2013) و همکاران
ها را در استخرهای خاکی نواحی فیتوپالنکتون

گونه  30و  مورد بررسی قرار دادند گرمسیری
د که مشابه نمودنخانواده شناسایی  6فیتوپالنکتونی از 

گونه  18با  Chlorophyceaeتحقیق حاضر، خانواده 
گونه در  5با  Euglenophyceaاما رده  ،در صدر بود

و  Dinophyceaeرده دوم و بعد از آن 
Cryptophycea گونه قرار داشتند، که هرکدام با یک

طورکلی فراوانی با نتایج این تحقیق تفاوت دارد. به
تابعی از فاکتورهای مختلف  های فیتوپالنکتونیجمعیت

از جمله درجه حرارت آب، اکسیژن محلول، مواد آلی و 
باشد معدنی و فراوانی جمعیت فیتوپالنکتونی می

(Saraji et al., 2014که این تفاوت ) ها نتایج را قابل
 سازد.توجیه می

Hassan ( در استخرهای 2002و همکاران )
، Bacillariophyceaeماهی چهار گروه پرورش گربه

Chlorophyceae ،Cyanophyceae  و
Euglenophycea  ولی رده  ،نددکرشناسایی را

Dinophyceae  نشد.  مشاهدهبرخالف تحقیق حاضر
گروه غالب ریز  Cyanophyceae هادر تحقیق آن

که در تحقیق حاضر این رده در ها بود. در حالی جلبک
ت. داشرتبه سوم و یا چهارم از نظر فراوانی قرار 

Cyanophyceae های های مقاوم در محیطاز جلبک
نامطلوب بوده و در بسیاری از شرایط نامناسب محیطی 

 روایناز  (.Harris, 1986باشند )نیز قادر به رشد می
وان نتیجه گرفت که استخرهای پرورش ماهی تمی

محیطی در وضعیت مورد مطالعه از نظر شرایط زیست 
طلبی نظیر های فرصتگونه قرار داشتند ومطلوبی 

Cyanophyceae اندقادر به گسترش زیاد نبوده 
(Harris, 1986). 

های سبز آبی و سبز را در های جلبکغالبیت رده
مناطق گرمسیری )همانند تحقیق حاضر( امری طبیعی 

(. افزایش درجه حرارت، نور Adebisi, 1981) است
های تروفیکی منجر به کاهش سطح خورشید و فعالیت

آب، حرکت متناوب آب از عمق و رسوبات غنی از مواد 
این امر حضور مغذی به ناحیه باالیی شده و 

(. در Uttah, 2008دهد )ها را افزایش میفیتوپالنکتون
ها در فصل تحقیق حاضر بیشترین تعداد فیتوپالنکتون

 بیان شده نتایج تحقیقات قبلیبهار مشاهده شد که با 
 تطابق دارد.

در استخرها در فصل  Chlorophyceaeغالبیت 
خشک با شدت نور خورشید و شدت باالی جمع شدن 
فسفات در استخرهای پرورشی مرتبط است 

(Kurasaw and Shiraishi, 1954; Uttah, 2008 .)
ها از طرفی ثبات فیزیولوژیکی و رفتاری کلروفیسه

شود تا این رده مقاومت محیطی بهتری نسبت سبب می
که با ، (Silva, 2004ها داشته باشد )به سایر گونه

استخرهای پرورش  نتایج تحقیق حاضر تطابق دارد.
ها از طریق کودهای سازی آندلیل غنیماهی به

شیمیایی و حیوانی، میزان تغذیه مکمل باال شاهد 
های افزایش میزان مواد زائد آلی بوده و جز اکوسیستم

شوند. از جنبه کارایی اقتصادی بندی مییوتروف طبقه
ها به و مقدار تولید نهایی، سیستم پرورش ماهی در آن

گیرد ت متراکم یا نیمه متراکم صورت میصور

 .یو زئوپالنکتون ها در سه استخر مورد بررس یتوپالنکتونهابا تراکم ف یمیاییش یریکیوف یپارامترها ینب یهمبستگ - 4جدول 

 pH 
نتیرات 

(3NO) 

نیتریت 

(2NO) 

فسفات 

(PO4) 

 یاکآمون

(NH3) 
 شوری

تراکم 

 فیتوپالنکتونی

pH 1       

      092/0- 1 (NO3نتیرات )

     107/0 179/0 1 (NO2نیتریت )

    312/0 **494/0 **374/0 1** (PO4فسفات )

   575/0 149/0- 012/0- 112/0 1** (NH3) یاکآمون

  1 -197/0 119/0 259/0 057/0 -122/0 شوری

 1 -140/0 114/0 -054/0 -117/0 129/0 171/0 تراکم فیتوپالنکتونی
 .01/0در سطح  ی**همبستگ05/0در سطح  ی*همبستگ
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(Zhong et al., 2011 .) 
( در 2002و همکاران ) Hasan هدر مطالع

 Euglenophyceaماهی، رده استخرهای پرورش گربه
ها مشاهده نشد و برداری-طور منظم در تمام نمونهبه

تراکم سلولی پائینی را نشان داد، اما در تحقیق حاضر 
این رده در تمام فصول مشاهده شد. در طول دوره 

 Chlorophyceaeاستخر رده  3بررسی در هر 
 Pediastrum simplexپرتعدادترین رده و گونه 

یکی از  هر سه استخر بود. ترین گونه درفراوان
وجود  Bacillariophyceae ر ردههایی که دگونه

است. در این تحقیق گونه  .Nitzschia spدارد، 
Nitzschia sp.  استخر شناسایی شد. طبق  3در هر

Boyd ( حضور این1998و همکاران ،) گونه در آب
دهنده وجود نیتروژن غیر آلی در آب است و نشان

پائین بودن ها با ناپدید شدن این گونه را در برخی از ماه
( و باال بودن درجه حرارت مرتبط 3NOمقدار نیترات )

در  .Nitzschia spدانستند. در این مطالعه گونه 
 عدد در لیترA2 (3/143675  ،)استخر 

A12(58/91932  و )عدد در لیتر D7(435/63092 
عدد در لیتر( شمارش شد و باالترین میزان نیترات 

(3NO نیز در استخر )A2 ( گرم در میلی 19/6با مقدار
گیری شد و همچنین غالبیت لیتر( اندازه

Chlorophyceae ی وجود حجم باالیی از دهندهنشان
 ,.Hegedus et alای نظیر نیتروژن است )عناصر پایه

استخر ( مجموع مقادیر نیتریت و نیترات برای 2009
A2 (19/6+24/0 باالتر از دو استخر گرم در میلی )لیتر

 A2خصوص در مورد نیتریت که در استخر هدیگر بود. ب
گیری داری باالتر از دو استخر دیگر اندازهطورمعنیبه

 شد.
از نظر تعداد  Bacillariophyceae این مطالعهدر 

و همکاران  Hasan مطالعهدر  .در رده دوم قرار داشت
(2002 )Bacillariophyceae  و در  بوددر رده سوم

( در بررسی تنوع 2009و همکاران )  Hegedusتحقیق 
 ها در استخرهای ماهی،فصلی و ماهانه فیتوپالنکتون

دوم قرار داشت و عنوان شده است  مرتبهدر این رده 
گونه قویاً با کاهش شیب دمایی افزایش  که حضور این

و  Chlorophyceae هاییابد و با افزایش دما ردهمی
Cyanophyceae  و به دنبال آنEuglenophyceae 

های مرداد و شوند. در تحقیق حاضر ماهجایگزین می
های سال در مقایسه با ترین ماهعنوان گرمشهریور به

های سال ترین ماهعنوان خنکاسفند و فروردین به
را در  Bacillariophyceaeتعداد باالتری از رده 

برداشتند، که علت آن وجود خاصیت فتوتاکسیم در 
هایی با تقارن دو ها است که در جنسفیتوپالنکتون

هایی با تقارن طرفی و وجود خارها در انواع جنس
ها ترتیب دیاتومه این بهشعاعی یا مرکزی وجود دارد، 

-زیر سطح آب در بهترین موقعیت فتوسنتزی قرار می
شوند، که خالف گیرند و به جمعیت غالب تبدیل می

 ,.Zhong et alشده است )های تحقیقات بیان یافته

( 2009و همکاران ) Hegedus(. همچنین در 2011
های در استخرهای پروش ماهی یک توالی بین رده

در این تحقیق  کهمختلف مشاهده شده است در حالی
های مختلف حضور داشتند و تقرییاً ها در ماهتمامی رده

 هایاند، که خالف یافتههای یکسانی را نشان دادهاوج
Hegedus های ( است. اختالف2009) و همکاران

موجود بین نتایج این پژوهش با نتایج سایر پژوهشگران 
های سازی گونهتواند در نوع، سن و تراکم ذخیرهمی

های مختلف پرورشی، اقلیم منطقه پرورش، فصل
پرورش، سن استخرها، بیوماس ماکروفیت ها در 
استخرها، مدیریت کوددهی، نوع خاک بستر استخر، 
منبع تأمین آب، فاکتورهای زیستی و فیزیکوشیمیایی 
آب مورد استفاده برای پرورش، تراکم و تنوع 

ناخته باشد های پیچیده ناشها و سایر رابطهزئوپالنکتون
(Soon Park and Shin, 2007.) 

تاثیر شرایط فیزیکی و شیمیایی آب بر 
همانطور که نتایج نشان داد، تراکم : هافیتوپالنکتون

های مختلف مورد بررسی در سه ها در ماهفیتوپالنکتون
داری بود. دارای تفاوت معنی A2و  D7 ،A12 استخر

در  Chlorophyceaeیکی از دالیل غالب بودن رده 
محیط استخر که در این تحقیق نیز مشاهده شده است، 

طور شاخص سطح در ارتباط با شرایط آب استخر و به
باالیی از قلیائیت کل، دمای باال و بار مواد آلی در حد 

 ,Hurlbet and Mullaباشد )متوسط تا زیاد می

1981; Borics, 2000; Ponce-Ponce-Palafox 

et al., 2010.) رو فاکتورهای محیطی سهم از این
 ها دارند.زیادی بر روی تنوع و تراکم فیتوپالنکتون

درجه حرارت آب ارتباطات مختلفی با سایر 
فاکتورها به ویژه اکسیژن محلول دارد. در مطالعه حاضر 

درجه  45/34تا  53/22درجه حرارت آب در محدوده 
( بیان کرد 1991) Jhingranسانتی گراد قرار داشت. 
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ها در که درجه حرارت مناسب برای تولید فیتوپالنکتون
-درجه سانتی 3/18استخرهای نواحی گرمسیری بین 

گراد است. که در مقایسه با درجه سانتی 8/37 راد وگ
حداکثر باالتری تر بوده و نتایج این تحقیق پائینحداقل 

دهد. در تحقیقات مختلف درجه حرارت را نشان می
ویژه گذار بر رشد بهرین فاکتورهای تاثیرتیکی از مهم

 تشخیص داده شده است Cyanophyceaeبرای رده 
(Plinshi and Jozwiak, 1996 و همبستگی منفی )

را به اثبات  Cyanophyceaeبین دما و کلروفیل 
و وجود بارندگی و حجم باالی مواد آلی  یده استرس

شود. در استخر سبب باال رفتن غلظت سیانوباکترها می
ها در حالی که در تحقیق حاضر تراکم فیتوپالنکتون

هیچ همبستگی را با دما نشان نداد که مغایر یافته های 
Kolte  وGoya (1989) و Siddiqa (2002 )بود. 

 Kordjezi ( رده 2011) و همکاران
Cyanophyceae عنوان جمعیت غالب در را به

استخرهای پرورشی گزارش کردند. همچنین در 
، .Anabaena spهای ها جنسمطالعات آن

Cylindrospermopsis sp.  ،Anabaenopsis sp 
جزو گروه غالب  .Aphanizomenon spو 

، 8باالی  pHسیانوباکترها بودند که دلیل این امر را با  
-اند. که بهدمای باال و قابلیت تثبیت ازت نسبت داده

 دهی چنین شرایطی شیمیایی در استخرهایعلت کود
مورد بررسی برقرار نبوده و این امر باعث شده است که 

فراوانی تری از لحاظ های پائینسیانوباکترها در رتبه
 قرار بگیرند. 

Kant  وKachroo (1977 عنوان )که  کردند
با درجه حرارت باال مرتبط  Euglenophyceaeحضور 

است و درجه حرارت باال برای رشد این رده ضروری 
است. در تحقیق حاضر باالترین مقادیر شمارش شده 

 9/115705در مهر )  A2مربوط به این رده در استخر
 893799در خرداد ) A12(، در استخر عدد در لیتر
 158767در تیر ماه ) D7( و در استخر عدد در لیتر
هایی با حداکثر دما )در هر ( بود که با ماهعدد در لیتر

سه استخر مرداد باالترین دما را داشت( تفاوت دارد. 
 همچنین عدم همبستگی بین دما و تراکم

های خالف یافتهبرفیتوپالنکتونی در تحقیق حاضر 
Kant  وKachroo (1977.است ) 

Hegedus ( 2009و همکاران)  ارتباط موجود بین
ها با پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب فیتوپالنکتون

استخرهای پرورش کپور معمولی را در رومانی مورد 
ها با کاهش درجه تحقیقات آن دربررسی قرار دادند. 

حرارت آب در طول بهار، دو رده  
Bacillariophyceae  وCyanophyceae  غالب

بودند. اما با افزایش درجه حرارت رده 
Chlorophyceae ند. در تحقیق حاضر، در غالب شد

و گونه  Chlorophyceaeاستخر رده  3هر 
Pediastrum simplex  غالب بوده و اوج حضور این

های خرداد و اردیبهشت مشاهده شد. رده در ماه
همچنین عنوان شده است که با توجه به باال بودن 

ها بودن نیاز تغذیه ای آن بیومس ماهیان پرورشی و باال
حیطی و فیزیولوژیکی مناسب، اساس شرایط مبر

نظر های گرم دوره پرورش طبیعی بهخصوصاً در ماه
 Chlorophyceae  رسد که میانگین جمعیتمی

(، این امر در Padmavathi et al., 2007کاهش یابد )
های تابستان تحقیق حاضر نیز مشاهده شد، زیرا در ماه

اردیبهشت مقادیر کمتری  اوج)تیر و مرداد( نسبت به 
را دارد اما در مورد شهریور این وضعیت مشاهده نشد. 
در این تحقیق هیچ همبستگی بین درجه حرارت و 

 ها در هیچ استخری مشاهده نشد. تراکم فیتوپالنکتون
( 2009و همکاران )  Hegedusهمچنین نتایج

دهد که تغییرات فصل سبب تغییر درجه نشان می
دنبال آن سبب تغییر در جمعیت حرارت آب و به

ها در استخرهای ماهی شد. به شکلی که فیتوپالنکتون
و در فصل  Bacillariophyceaeدر فصل بهار، 

غالب  Euglenophytaو  Cyanophytaتابستان 
ها شناسایی شد اما ن ردهبودند. در این تحقیق نیز همی

و به دنبال  Chlorophytaطور غالب در طول دوره به
طور که قرار داشتند و همان Bacillariophyceaeآن 

توان با تغییر دما تعیین اشاره شد هیچ توالی را نمی
 کرد.
 

Xavier ند که ( عنوان کرد1991) و همکارانpH 
بسیار مهمی هستند ها پارامترهای اکولوژیک و نوترینت

-ها تاثیر میکه بر رشد و فعالیت بیولوژیکی جلبک
 Euglena sangineaشکوفاییگذارند. به عنوان نمونه 

دهد. در تحقیق باشد رخ می 9/6حدود  pHزمانی که 
داری را نشان در سه استخر  اختالف معنی pHحاضر 

و کمترین  A12در استخر  pHنداد و باالترین میانگین 
گیری شد. در این تحقیق اندازه A2میانگین در استخر 
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و تراکم فیتوپالنکتونی مشاهده نشد. اما در  pHبین 
( همانند تحقیق 2002) و همکاران Hasanتحقیق 

 Bacillariophyceaeو رده  pHحاضر که بین 
شد. در مورد رده همبستگی مشاهده ن

Bacillariophyceae  هم عنوان شده است که این
رده با درجه حرارت، فسفر و نیتروژن و اکسیژن محلول 
ارتباط مثبتی داشت. اما در تحقیق حاضر تراکم 

 D7ها فقط با فسفات و فقط در استخر فیتوپالنکتون
ثبت شد اما در دو استخر دیگر هیچ گونه همبستگی 

 مشاهده نشد. 
طح اکسیژن یک فاکتور شیمیایی بسیار مهم س

هوازی جز موجودات بیبرای تمامی موجودات آبزی به
است. در این مطالعه سطح اکسیژن حل شده مقادیر 
متفاوتی را در طول دوره و در استخرهای مختلف نشان 
داد. در مجموع سه استخر حداکثر اکسیژن حل شده 

حداقل  میلی گرم در لیتر )اردیبهشت( و 71/12
میلی گرم در لیتر )شهریور(  73/3اکسیژن حل شده 

( محتوی 1995و همکاران ) Wahab گیری شد.اندازه
گرم در لیتر را در استخرهای میلی 2/7تا  2اکسیژنی 

پرورش گرمابی گزارش کردند. در بسیاری از تحقیقات 
 5/3اکسیژن حل شده در استخرهای پرورشی بیش از 

 ,.Islam et alلیتر گزارش شده است )گرم در میلی

( و در تحقیق حاضر نیز چنین شرایطی فراهم 1975
 بود. 

 
 

 گیری نتیجه
های فیتوپالنکتونی شامل در این مطالعه رده

Chlorophyceae  گونه،  17باChlorophycea  با
گونه،  10با  Bacillariophyceaeگونه،  10

Cyanophyceae  گونه،  5باEuglenophycea  2با 
گونه شناسایی شدند.  1با  Dinophyceaeگونه و 

Pediastrum sp. رغم تاثیر ترین گونه بود. علیفراوان
ها از شرایط محیطی، در پذیری باالی فیتوپالنکتون

ی حاضر هیچ همبستگی بین تراکم مطالعه
ها و پارامترهای فیزیکی شیمیایی فیتوپالنکتون
  مشاهده نشد.
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Abstract  

This research aimed to study the phytoplankton communities and their diversity in warmwater fish culture ponds, 

and their relationship with the physico-chemical factors of water, in three ponds of Dezful Region during an eight-

month period. Based on the results, Chlorophyceae with 17 species (80.84%) was the most frequently found 

phytoplankton in pond A2. Pediastrum sp. had the maximum abundance identified species (9879.18±382.21 

ind./L). The highest abundance was found during late June to late July and the minimum one during late February 

to late March. In pond A12, the Chlorophyceae with 11 species and 69.92% of the population was the most 

frequent phytoplankton and Pediastrum sp. was most frequent species. In this pond, the maximum number of 

phytoplankton was the recorded during the late May to late June and the minimum one during late September to 

late October. In pond D7, the greatest abundance was recored during late May to late June and the less one during 

late March to late April. The Chlorophyceae with 14 species and 11.89% of the population was the most frequent 

one and Pediastrum simplex was the most frequent species. The highest observed densitie was 76661514 

individual per liter in pond A12 (from late May to late June), 26948994 per liter in pond A2 (from late Aril to late 

May), and 12302943 per liter in pond D7 (from late May to late June). No relationships were found between 

phytoplankton population and the measured water physicochemical parameters of water.        
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