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 چکیده

ی نظور بررسی جامعهمآورد. بهی غذایی محیط آبی را فراهم میها، آگاهی از تولیدات اولیه و زنجیرهای فیتوپالنکتوناطالع از تنوع و ترکیب گونه

 در دوره پرورش از اردیبهشت تا مهر هاآن های فیتوپالنکتوناین مطالعه تنوع و فراوانی گونهدر استخرهای پرورش میگوی گمیشان،  فیتوپالنکتونی

های یک وسیله بطریهها از سه نقطه در سطح آب )نزدیک ورودی، میانی و نزدیک خروجی( از شش استخر انتخاب شده، ب. نمونهشدتعیین  1395

، Bacillariophyta ،Cyanophyta ،Chlorophytaشامل  شاخه 6جنس از  23متعلق به  ی فیتوپالنکتونلیتری گرفته شد. نتایج نشان داد که جامعه

Dinophyta ،Cryptophyta و Euglenophyta های جنس است. جامعه غالب باAphanotece ،Chlamydomonas ،Nitzschia و Pridinium  .بود

ترین تنوع بیش Bacillariophytaی دارای بیشترین فراوانی بودند. با توجه به شاخص تنوع زیستی شاخه Chlamydomonasو  Pridiniumجنس  دو

 های تیر و مرداد باالتر بودند. های تیر و اردیبهشت و شاخص یکنواختی در ماهترتیب در ماهرا داشت. شاخص تنوع شانون و غنای منهینگ به

 .یشانگم یگو،پرورش م ی،فراوان یتوپالنکتون،ف کلیدی: واژگان

 

 مقدمه

لحها   در صنعت پرورش آبزیان، استخرهای خاکی بهه 

فههراهم نمههودن غههذاهای طبیعههی در رسههمت بسههتر و 

باشههند سههتون آب از اهمیههت زیههادی برخههوردار مههی 

(Gatesoupe, 2001; Dhert et al., 2001.)  غذای

پنائیده شامل موجودات غذایی زنده  خانواده میگوهای

باشهد کهه بهرای تهذیهه     اعم از جانوری و گیهاهی مهی  

 Su andای برخهوردار اسهت )  آبزیان از اهمیت ویههه 

Liao, 1986.) ًباال بردن میزان تولید  منظوربه معموال

سهازی  طبیعی در استخرهای پرورشی عملیهات آمهاده  

و ... صهورت   یکهود دهه  ی، آهک پاشه زنی، نظیر شخم

خصهو   هگیرد که باعه  افهزایش مهواد مههذی به     می

 آبدر  دارفسههتاتو  دارنیتههرو ن، دارکههربنترکیبههات 

که یکی از ترکیبات  هافیتوپالنکتونو باع  رشد  شده

های غذایی در منابع آبهی اسهت بهه شهمار     مهم چرخه

 ,.Shishehchia 2000; Harzevili et alآیند )می

مسهههتقیم و  صهههورتبههههنهههده موجهههودات ز (.1997

هها بهرای تهذیهه نیازمنهد     غیرمستقیم به فیتوپالنکتون

هستند. اطالع از نهوع و ترکیهب جمعیهت پالنکتهونی     

عالوه بر آگاهی از میزان تولیدات، پویهایی جمعیهت و   

ی زندگی آبزیان سبب کنترل بر رشد، ظرفیهت  چرخه

ههای زیسهتی   تولیدمثل و خصوصیات جمعیهت گهروه  

(. Gayatheri et al., 2011شهوند ) دیگهر نیهز مهی   

بنابراین شناخت این موجودات در هر منبع آبی از این 

کهه   خصهو  بهای برخوردار است، نظر از اهمیت ویهه

در اسههتخرهای پرورشههی آنههالیز جامعههه پالنکتههونی   

ابزار مهمی در ارزیابی کیتیت آب بها بررسهی    عنوانبه

-تعیهین آیند که خود می حساببهغلظت مواد مهذی 

 ,.Ajuonu et al) باشهد یمه هها  کننده ترکیب گونهه 

بسهیاری از   هها فیتوپالنکتهون ای تهذیه نظر از(. 2011

های طبیعی و عناصهر نهادر را بهه محهیط آب     ویتامین

کنند و منبع غنی از پروتئین، کربوهیدرات و اضافه می

اسهیدهای چهرب ضهروری هسهتند )ریهاحی،       ههیه وبه

1387.) 

شناسایی و تعیین تراکم جمعیت  متعددی مقاالت  

های ، نوسانات زمانی و مکانی گروههافیتوپالنکتون

، تهییرات ساختاری، جمعیتی و تونکتوپالنیفمختلف 

بندی توده در شرایط مختلف محیطی و طبقهزی
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های گوناگون بندیکیتی )مقایسه نتایج با طبقه

ی بررس موردهای شیرین و دریایی کیتیت آب( در آب

پرست و همکاران که حق قی. تحقیگرفته استررار 

بررسی کمی و کیتی جمعیت  منظوربه( 1392)

ی استخرهای پرورشی گرمابی در هافیتوپالنکتون

نشان داد که در میان  ،کارگاه سیجوال انجام دادند

-در طی ماه شده ییشناسای تونکتوپالنیفهای شاخه

وانی به های پرورش بیشترین و کمترین درصد فرا

 48/54با فراوانی  Cyanophytaی ترتیب به شاخه

درصد  67/0با فراوانی  Chlorophytaدرصد و شاخه 

ی تونکتوپالنیفترین تنوع ترین و کمتعلق داشت. بیش

جنس و خرداد  41اردیبهشت با  هایترتیب در ماهبه

که بارری و مطالعه در جنس مشاهده شد.  27با 

زیع و گونه، ترکیب مکانی و ( روی تو1392) همکاران

ی دریای خزر جنوب غربدر  هافیتوپالنکتونزمانی 

در فصل  هافیتوپالنکتونتراکم ساالنه  ،انجام دادند

ها در طول پاییز و شد. دیاتوممشاهده زمستان 

در بهار  هادینوفال له کهیدرحال ؛زمستان غالب بودند

 و تابستان متداول هستند. همچنین بارری و همکاران

در مقایسه با نظرات ربلی خود مطالعه  (1392)

دیگری را روی توزیع و گونه، ترکیب مکانی و زمانی 

در جنوب غربی دریای خزر بین  هافیتوپالنکتون

 درانجام دادند که  2002و سپتامبر  2001جوالی 

شناسایی  تونکتوپالنیفگونه  79این تحقیق  جهینت

-56نیمی از فراوانی کل ) باًیتقرها شد که دینوفال له

خانی و همکاران رریب .را تشکیل دادند درصد( 51

ی هانفیتوپالنکتو( تنوع، تراکم و فراوانی 1388)

 1387تا زمستان  1387تاالب استیل آستارا را از بهار 

لی سال بررسی کردند. بررسی تهییرات فصمدت یکهب

جنس  25شاخه و  10نشان داد که در فصل تابستان 

جنس شناسایی شدند  10شاخه و  5و در فصل پاییز 

ی تونکتوپالنیفترتیب بیشترین و کمترین تنوع هکه ب

 46801را دارا بودند. همچنین فصل تابستان با تراکم 

عدد  14لیتر و فصل زمستان با تراکم عدد در هر میلی

بیشترین و کمترین تراکم سالیانه  لیتردر میلی

ی را دارا بودند که در مقایسه با سایر تونکتوپالنیف

مخلوق و  هدار بود. مطالعفصول دارای اختالف معنی

-ههای جدید ب( نشان داد که گونه1390همکاران )

دلیل توانایی شکوفا شدن، تولید سم و نیز مواد 

 ی و شیمیایی دارای خاصیت آلوپاتی بر روی اکولو

-ارتصاد منطقه و نیز سالمت انسان، اثرات منتی می

بنابراین شناسایی و برآورد جمعیت و  ،گذارند

 موردمطالعهها در منطقه گستردگی مکانی این گونه

( 2000) و همکاران Boricsعالوه به باشد.ضروری می

در استخرهای هایپرتروف  یتونکتوپالنیفهای اجتماع

ررسی کردند که در بهار و شرق کشور مجارستان را ب

تهییرات  .بود دادهرخ یتونکتوپالنیفپاییز تنوع باالی 

در تاالب ساحلی وابسته به  هافیتوپالنکتونفصلی 

( از 2005و همکاران ) Becدریای مدیترانه توسط 

ی ررار گرفت بررس مورد 2000تا  انویه  1999فوریه 

های مختلف نوسانات و نتایج نشان داد که در طول ماه

 هافیتوپالنکتونمواد مهذی وجود داشته که در تراکم 

ترین بوده است. به این صورت که بیش رگذاریتأث

ترین تعداد را در تعداد در ماه آوریل و  انویه و کم

(، 2008و همکاران ) Shah کردند. تیرؤهای می ماه

و  هافیتوپالنکتونتهییرات فصلی ساختار جمعیتی 

های تولید در ارتباط با عوامل محیطی را در آب توان

رراردادند ی بررس موردی بنگالدش جنوب غربسواحل 

 توپالنگتونیفگونه  31 درمجموعکه طی این مطالعه 

 Bacillariophyta ،7گونه  17شناسایی شد که 

 2و  Chlorophytaگونه  Cryptophyta ،5گونه 

 Bacillariophytaود. غالبیت با ب Dinophytaگونه 

ماه  وئن و  26در  تونکتوپالنیفترین تراکم و بیش

و  Caseدر مطالعه  دسامبر ثبت شد. 11ترین در کم

 عنوانبهی پالنکتونی ( بر روی جامعه2010همکاران )

شاخص کیتیت آب در مناطق گرمسیری استخرهای 

درصد از تعداد  70 باًیتقرها پرورش میگو، دیاتوم

تراکم  Cyanophytaها را شامل شده و شاخه گونه

 زیادی داشتند.

استخرهای  نهیزم دربا وجود مطالعات متعدد   

باشد پرورشی میگو اطالعات چندانی در دسترس نمی

نقش  هافیتوپالنکتون کهییجاازآن (.1385)باشتی، 
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شناختی و غذایی هر اساسی در ساختار زیست

ی پرورشی میگو دارد، ویهه استخرهاهاکوسیستم آبی ب

هدف از این بررسی تعیین تراکم و پراکنش 

در استخرهای پرورش میگوی  هافیتوپالنکتون

 باشد. میپروران و افزایش آگاهی آبزی گمیشان

 

 هامواد و روش

مهاه از   6مهدت  این مطالعه در دوره پرورش میگهو بهه  

در اسهتخرهای پهرورش    1395اردیبهشت تا مهر مهاه  

کیلههومتری از  17گمیشههان وارههع در فاصههله میگههوی 

شهرستان گمیشان و جنوب شرق دریای خزر، شرکت 

 (.1خزر آبزی گلستان صورت گرفت )شکل 

های ها با استتاده از بطریبرداری در ایستگاههنمون  

 استخر 6ای تیره و در مجموع از شیشه

(A,B,C,D,E,F سه ایستگاه نزدیک ورودی، میانی ،)

 30-50صورت مستقیم در عمق هجی بو نزدیک خرو

زاده ساروی و )نصراله تمتری انجام گرفسانتی

برداری با توجه ههای نمون(. ایستگاه1392همکاران، 

تبادالت آبی تعیین شدند. از مجموع هر سه  به عمق و

آوری عنوان شاخص جمعهلیتر نمونه آب ب 1ایستگاه 

فرمالین خنثی لیتر میلی 50وسیله هشد و بالفاصله ب

مدت ها بهو به آزمایشگاه منتقل شدند. نمونهتثبیت 

داری و پس از رسوب روز در تاریکی نگه 14-10

سی باریمانده سی 300رویی تخلیه و مقدار بگذاری آ

 5میلی لیتری منتقل و به مدت  50و  10به ظروف 

دور در دریقه سانتریتیو  شدند تا  3000دریقه در 

 1/0سی برسد. سپس مقدار سی 30ه ها بحجم نمونه

وسیله سی از نمونه در سه تکرار برداشت شد و بهسی

-میکروسکوپ اینورت و میکروسکوپ نوری با بزرگ

و با استتاده از کلیدهای شناسایی مصور  40Xنمایی 

 Boney (1988،)(، 1379ساری )اسماعیلیشامل 

Bellinger  و Sigee (2010 ،2015 ،)Belcher  و

Soleil (1976 و کلیدهای شناسایی موجود در )

مورد بررسی مرکز تحقیقات شیالت گلستان 

 .شدند و شناسایی و شمارشررارگرفته 

عالوه برتعیین فراوانی نسبی و بیوماس هر یک از   

های گروههای فیتوپالنکتونی، جهت ارزیابی ویهگی

های زیر اکولو یکی جامعه فیتوپالنکتونی شاخص

 تعیین گردید: 

 (:Shannon-wiener indexشاخص شانن وینر )

 تونکتوپالنیفاین شاخص تخمینی از ترکیب جمعیت 

در منطقه مطالعاتی است و هر چه مقدار باالتر باشد، 

 .(1383)پوربابایی،  تر استتنوع بیش

𝐻′ = −∑pi ∗ Ln(pi) 

𝑝𝑖 =
𝑛𝑖

𝑁
 

 نسبت :Pi، نریو-: شاخص شانونHفرمول  نیا در  

: Nو  iگونه  تعداد :i ،Niافراد یافت شده از گروه 

 است. تعداد کل افراد

(: Menhinick indexشاخص غنای منهینیک )

این شاخص نیز میزان غنی و فقیر بودن اکوسیستم را 

 .یشانگم یگویمجتمع پرورش م یمکان یتمورع - 1شکل 
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)پوربابایی،  دهدها ارائه میتعداد گونه لحا  از

1383). 

𝑅2 =
𝑆 − 1

√𝑛
 

 است.  تعداد نمونه: S در این فرمول

 (:Evenness indexشاخص یکنواختی )

𝐽′ =
𝐻′

𝐿𝑛(𝑆)
 

S :(.1383، است )پوربابایی تعداد نمونه 

مورد  Excellو  SPSSافزارهای ها با کمک نرمداده  

تجزیه وتحلیل ررارگرفتند. تجزیه واریانس یک طرفه 

(ANOVAبرای مقایسه میانگین بین ماه ) ها و

های های فیتوپالنکتون و بین شاخهشاخه

 دارون استتاده گردید و در صورت معنیفیتوپالنکت

ای بودن تتاوت بین میانگین از آزمون چند دامنه

 بندی استتاده شد. دانکن برای گروه

 

 نتایج 

جنس شناسایی شد که  23ی بررس مورداستخر  6از 

 بیشتر. نتایج نشان داد که باشدیمشاخه  6متعلق به 

های استخرهای پرورشی میگوی فیتوپالنکتون

، Bacillariophytaهای گمیشان از شاخه

Cyanophyta ،Chlorophyta ،Dinophyta، 

Cryptophyta  وEuglenophyta  اند. تشکیل شده

 8ی باسیالریوفیتا با بیشترین تعداد جنس در شاخه

جنس،  6ی سیانوفیتا جنس و پس از آن در شاخه

جنس و کمترین جنس  2جنس، دینوفیتا  5کلروفیتا 

فیتا با های کریپتوفیتا و اوگلنافیتوپالنکتون در شاخه

 جنس مشاهده گردید. 1

ها بین ماه Cyanophytaی بیشترین فراوانی شاخه  

بود و  Dاستخر  Aphanoteceتیر ماه به جنس  در

همچنین بیشترین تعداد جنس در این شاخه با تعداد 

-جنس در اردیبهشت ماه مشاهده گردید. در شاخه 6

در  Chlamydomonasجنس  Chlorophytaی 
عنوان جنس غالب بود و در مرداد ماه هها بتمام ماه

بیشترین فراوانی را به خود اختصا  داد  Dاستخر 

های ترین مقدار در ماهشولی از لحا  تعداد جنس بی

. در شاخه شد خرداد، مرداد و شهریور مشاهده

Bacillariophyta  جنسNitzschia ها در تمام ماه

به  ترین فراوانیعنوان جنس غالب بود و بیشهب

در  شهریور ماه تعلق گرفت همچنین  Dاستخر 

. دترین تعداد جنس نیز در این ماه مشاهده گردیبیش

-Pridiniumجنس  Dinophyta 2ی در شاخه

Ceratium جنس  هاشناسایی شدند که در تمام ماه

Pridinium ترین ترین تعداد بود و بیشدارای بیش

داشت. به غیر   ماهدر اردیبهشت Dفراوانی را استخر 

ها هر دو جنس شناسایی ماه تمامیماه در از مهر

شناسایی شد.  Pridiniumشدند در مهر فقط جنس 

 Cryptomonas جنس  Cryptophytaی در شاخه

 Euglenaجنس   Euglenophytaی و در شاخه

در  Cryptomonasشناسایی شدند که  جنس 

داشت. ترین تعداد را ماه اردیبهشت، بیش Dاستخر 

 در مردادماه استخر Euglenaترین تعداد جنس بیش

D ا در همشاهده گردید. در بین تمام شاخه

و  Pridiniumماه جنس اردیبهشت، خرداد، تیر و مهر

های مرداد و شهریور جنس در ماه

Chlamydomonas ترین فراوانی دارای بیش

 های پرورش بودند. ها در طی ماهفیتوپالنکتون

ماه در تمام  6ی شاخص تنوع شانون در در بررس  

 .یبردارنمونه هایدرتمام ماه یشانگم یگویپرورش م هایاستخر یکبه تتک وینر-شاخص تنوع شانون -1جدول 

F E D C B A  استخر            ماه 

 
 اردیبهشت 367/2 330/2 370/2 204/2 602/2 420/2
 خرداد 188/2 421/2 528/2 446/2 525/2 505/2
 تیر 531/2 547/2 570/2 548/2 634/2 664/2
 مرداد 509/2 203/2 633/2 429/2 605/2 625/2
 شهریور 361/2 377/2 498/2 143/2 353/2 596/2
 مهر 114/2 995/1 302/2 435/2 315/2 508/2
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در  Fای در استخر ترین تنوع گونهها بیشاستخر

در مهرماه  Bای در استخر ترین تنوع گونهو کمتیرماه 

طور کلی در بررسی (. به1مشاهده شد )جدول 

ای به ترین غنای گونهها بیشهای تمامی ماهاستخر

ای به غنا گونه ماه وکمتریندر اردیبهشت Eاستخر 

های در ماهB  در خردادماه، استخر Aهای استخر

های اردیبهشت و تیر در ماه Cشهریور و مهر، استخر 

های اردیبهشت، تیر و شهریور در ماه Dو استخر 

(. در بررسی شاخص یکنواختی 2 گرفت )جدولتعلق

ها بیشترین یکنواختی های کلیه ماهکل بین ایستگاه

و  E و Cهای های تیر و مرداد به ایستگاهدر ماه

های مرداد و مهربه ایستگاه کمترین یکنواختی درماه

B (.3 تعلق داشت )جدول  

ها و طرفه بین ماهتجزیه و تحلیل واریانس یک  

برداری و ماه نمونه 6های فیتوپالنکتون در گروه

های مختلف فیتوپالنکتون در همچنین بین شاخه

نتایج  4جدول آورده شده است.  4-5های جدول

-ها و شاخهطرفه بین میانگین ماهتجزیه واریانس یک

ها دهد، در تمامی ماهفیتوپالنکتون را نشان می های

  (.P<0.05ود دارد )دار وجمعنی ها اختالفبین شاخه

 .(1395) یبردارنمونه هایدر ماه یشانگم یگویمختلف پرورش م یدر استخرها یانوفیتاس هایتعداد گونه - 1شکل 
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در هر ماه نشان  هاطرفه بین شاخهتجزیه واریانس یک

و  Bacillariophytaهای داد که بین شاخه

Chlorophyta (اختالف وجود داردP<0.05 اما .)

دار وجود نداشت ها اختالف معنیبین بقیه شاخه

  ( .5)جدول 

 

 بحث 

های ترین فراوانی در ماهدر این مطالعه بیش

ی دینوفیتا، اردیبهشت، خرداد، تیر و مهر به شاخه

و  ترین فراوانی در مردادپریدینیوم وبیشجنس 

کالمیدوموناس  جنسی کلروفیتا شهریور به شاخه

( در بررسی 1379اختصا  یافت. سراجی )

ی منطقه بندرعباس تراکم هافیتوپالنکتون

های خنک سال بیشتر از را در ماه هافیتوپالنکتون

های گرم سال نشان داد که در این مطالعه  تراکم ماه

-تر از ماههای گرم سال بیشدر ماه هاالنکتونفیتوپ

 .یشانگم یگویپرورش م یدر استخرها یتوپالنکتونف هایشاخه و هاماه ینب طرفهیک یانسوار یهتجز یانگینم یسهمقا - 4جدول 

 مهر

�̅�±SD 

 شهریور

�̅�±SD 

 مرداد

�̅�±SD 

 تیر

�̅�±SD 

 خرداد

�̅�±SD 

 اردیبهشت

�̅�±SD 
 

bc03/1±33/2 ab71/15±33/23 ab53/39±66/55 ab26/21±50/47 ab74/24±51 a06/9±16/41 Cyanophyta  
ab78/1±3 b81/9±33/26 b94/15±63/75 b31/23±83/76 c26/14±66/80 b27/5±66/43 Bacillariophyta 

b62/4±16/6 ab01/9±16 ab84/15±16/40 ab95/25±66/46 c14/38±83/80 a59/12±50/39 Chlorophyta 
ab41/5±16/5 ab35/10±15  ab31/38±38 b84/31±50/62 bc24/9±66/71 b46/7±16/43 Dinophyta 
ba25/2±33/2 ab84/7±33/20 a14/23±33/33 ba39/22±33/59 c03/27±16/94 a39/11±33/35 Cryptophyta 
a47/1±16/11 a97/3±83/11 a57/29±29 a57/8±33/31 a35/11±16/33 a56/9±66/29 Euglenophyta 

 

 .یشانگم یگویپرورش م یدر استخرها یتوپالنکتونف هایشاخه ینب طرفهیک یانسوار یهتجز یانگینم یسهمقا - 5جدول 

Euglenophyta    

�̅�±SD 

Cryptophyta 

�̅�±SD 

Dinophyta 

�̅�±SD 

Chlorophyta 

�̅�±SD 

Bacillariophyta 

�̅�±SD 

Cyanophyta 

�̅�±SD 
 

b56/9±66/29 c39/11±333/35 c46/7±16/43 bc26/10±16/41 c50/6±33/44 a06/9±16/41 Cyanophyta 
b35/11±16/33 d03/27±16/94 d24/9±66/71 d14/38±83/80 d26/14±66/80 cd78/1±51 Bacillariophyta 

b57/8±33/31 d73/18±33/65 d19/30±68 c95/25±66/46 d31/23±83/76 bc78/1±50/47 Chlorophyta 
b57/29±29 c14/23±33/33  bc31/38±38 bc84/15±16/40 d94/15±66/47 d62/25±66/70 Dinophyta 

a97/3±83/11 bc78/7±33/20 ba35/10±15 ba47/6±66/17 b81/9±33/26 ba71/15±3/23 Cryptophyta 
a47/1±16/11 a25/2±33/2 a41/5±16/5 a62/4±16/6 a78/1±3 a03/1±33/2 Euglenophyta 

 

 .یبردارنمونه هایدرتمام ماه یشانگم یگویپرورش م هایاستخر یکبه تتک ینگشاخص منه - 2جدول 

F E D C B A 
 استخر                  

 ماه
 اردیبهشت 010/0 009/0 008/0 008/0 015/0 012/0
 خرداد 008/0 010/0 009/0 009/0 011/0 010/0
 تیر 010/0 011/0 008/0 008/0 012/0 013/0
 مرداد 012/0 009/0 011/0 011/0 013/0 009/0
 شهریور 011/0 008/0 010/0 008/0 011/0 011/0
 مهر 010/0 008/0 011/0 012/0 011/0 012/0

 
 .یبردارنمونه هایدرتمام ماه یشانگم یگویپرورش م هایاستخر یکبه تتک یکنواختیشاخص  - 3جدول 

F E D C B A 
 استخر                     

 ماه

 اردیبهشت 819/0 860/0 854/0 778/0 900/0 854/0

 خرداد 789/0 837/0 858/0 846/0 842/0 867/0

 تیر 875/0 881/0 907/0 919/0 929/0 921/0

 مرداد 852/0 777/0 929/0 798/0 884/0 926/0

 شهریور 851/0 839/0 864/0 812/0 799/0 881/0

 مهر 851/0 777/0 872/0 923/0 902/0 904/0
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های موجود بین نتایج های خنک سال بود. اختالف

در  تواندیمگران این پهوهش با نتایج سایر پهوهش

های پرورشی، ی گونهسازرهیذخنوع، سن و تراکم 

های مختلف پرورش، سن ارلیم منطقه، فصل

مدیریت ها در استخرها، استخرها، بیوماس ماکروفیت

عوامل و آب  نیتأمی، نوع خاک بستر، منبع کود ده

 ,Soon Park and Wung Shin) دیگر باشد

روی تنوع بر (. طی تحقیقات صورت گرفته 2007

ی دریاچه بزنگان هافیتوپالنکتونای و اکولو یک گونه

 33گروه ماکروجلبک و  40(، 1384غالمی ) توسط

،  Crndophytaگونه فیتوپالنکتونی متعلق به شاخه 

گونه به  Chlorophyta  ،4گونه به شاخه  7

Cryptophyta  به  گونهکو یPerophyta  تعلق

مربوط  فیتوپالنکتون هاای تنوع گونه نیترشیب دارند.

به فصل تابستان و پاییز است، این دریاچه اولیگوتروف 

و با شوری کم است و شرایط غذایی، فصل و آب و 

بسیار  هافیتوپالنکتونای هوایی بر تهییر و تنوع گونه

-افزایش شوری به دلیل سال کهیطوربهاست.  مؤثر

را بر فراوانی و تنوع  ریتأثترین های خشکی بیش

 ی گذاشته است.تونکتوپالنیفجوامع 

 .(1395) یبردارنمونه هایدر ماه یشانگم یگویمختلف پرورش م یدر استخرها یانوفیتاس هایتعداد گونه - 2شکل 
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نتایج نشان داد که در ابتدای دوره پرورش فراوانی 

ها در باالترین حد خود بود و همزمان با فیتوپالنکتون

ها نیز پایان یافتن دوره پرورش فراوانی فیتوپالنکتون

ها در یک کاهش یافت، افزایش جمعیت فیتوپالنکتون

آلی دالیل مختلف از جمله مواد استخر ممکن است به

-هورودی، نور، دمای مناسب و طول روز باشد که ب

تکثیر  صورت مستقیم و غیر مستقیم در رشد و

افزایش تراکم میگو، کم  ها تاثیر دارند،فیتوپالنکتون

 ها، شدن مواد مهذی برای تهذیه فیتوپالنکتون

ها، مخلوط شدن بیشتر نوسانات محیطی، تهذیه از آن

وامل کم شدن تراکم تواند از عآب و غیره نیز می

ها در یک استخر باشد. این نکته نیز بابد فیتوپالنکتون

ها هر کدام در شرایط بیان شود که فیتوپالنکتون

دهند و وب خا  خود افزایش جمعیت نشان میمطل

-هایی که نمیآن ،مطلوب فراهم نباشداگر شرایط 

ی دیگر ررابت کنند کاهش جمعیت توانند با گونه

پروری حتظ کیتیت خصو  آبزی د. دردهننشان می

از این  کهیطوربهای دارد. مناسب آب اهمیت ویهه

توان به محیط پرورش عالی، غذای کافی طریق می

برای رسیدن به پتانسیل باالی محصول ارزیابی 

وضعیت یوتروفی و افزایش جمعیت پالنکتونی دست 

است که استخرهای  علت نیا بهپیدا کرد. این امر 

تهییرات زمانی بوده که ممکن  ریتحت تأثپرورشی 

است موجب نوساناتی در فراوانی و ترکیب جمعیت 

 ,.Sipaúba-Tavares  et alپالنکتونی گردد )

2011.)  

باال رفتن کدورت آب سبب افزایش میزان انعکاس   

نور توسط ذرات معلق شده که این خود سبب کاهش 

شده و میزان  هافیتوپالنکتونترس میزان نور در دس

دهد )حسینی، ی را کاهش میتونکتوپالنیفتوده زی

ها در (. وضعیت ترکیب و بیوماس پالنکتون1394

پاسخ به چندین عامل  جهیدرنت عمقکمهای آب

محرکی است که اثر متقابل بر یکدیگر دارند. این 

میکسیس عوامل شامل تهییرات سطح آب، پلی

(Polimixis )های مداوم ستون آب در )چرخش

مانند استخرها( شرایط آب و  عمقکمهای دریاچه

باشد میهوایی، بار مواد مهذی و مدیریت تهذیه 

(Borics et al., 2000جلبک .) های سبز آبی در

استخرهای پرورشی دارای اهمیت هستند، زیرا 

بیوماس باالیی در استخرها دارند. همچنین توانایی 

بلوم جلبکی را نیز دارند. تعداد محدودی شکوفایی یا 

 -های سبزها توانایی تهذیه از جلبکاز زئوپالنکتون

آبی را دارا هستند. دالیل تهذیه کم در این نوع جلبک 

ها، کلنی و بزرگ بودن، کیتیت زئوپالنکتون لهیوسبه

باشد نامطلوب، هضم پایین و سمی بود نشان می

(Bellinger and Sigee, 2010.)  

ماه در تمام  6در بررسی شاخص تنوع شانون در   

در تیر  Fای در ایستگاه استخرها بیشترین تنوع گونه

در مهرماه  Bای در ایستگاه ماه  و کمترین تنوع گونه

( 1387خزر )ی جنوبی دریایمشاهده شد. در حوضه

وینر -سال از فصل بهار شاخص شانونطی یک

بود. تهییرات شرایط  92/2 ها برابرفیتوپالنکتون

مهذی در فصول مختلف برای این  محیطی و مواد

باشد به نحوی که در تابستان شاخص تاثیر گذار می

ای وجود داشت و در فصل پاییز و ترین تنوع گونهکم

)مخلوق  ای افزایش نشان دادزمستان و بهار تنوع گونه

وینر در این -(. مقدار شاخص شانون1390همکاران،  و

دست آمده از این مطالعه همقدار بهیق نیز بتحق

نزدیک است. میزان متتاوت تابش انرزی خورشید و 

تواند آبی میهایدر نتیجه درجه حرارت و جریان

های های فصلی در تراکم شاخهباع  بروز تتاوت

بنابراین یکی از فاکتورهای مهم  ،گردد فیتوپالنکتون

ها ر در فصلوین-که شاخص شانونطوریفصل است به

های مختلف حوضه جنوبی دریای خزر منطقه و

(. کاهش Tahami et al., 2012متتاوت بوده است )

کاهش دلیل ماه ممکن است بهشاخص شانون در مهر

عمق  دما، باال رفتن تراکم میگو، پایان دوره پرورش،

بارندگی و غیره باشد که ذرات معلق در  کم استخر،

ستون آب را افزایش داده و سبب عدم نتوذ نور شده و 

-ها را تحت تاثیر ررار میتنوع وتراکم فیتوپالنکتون

گردد که مواد مهذی از کف به دهد و موجب می

ستون آب آمده و شرایط را برای رشد و تکثیر گونه 
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 کند.هم میباسیالریوفیتا فرا از جمله های مختلف

، غنای از ربیل تاریکی و غذای کم مناسبشرایط نا

 هایسبب بقای گونه کاهش داده و یاای را گونه

 . (1394)حسینی،  شودمی فیتوپالنکتونضعیف 

ماه در تمام  6ای منهینگ در در بررسی غنای گونه  

در  Eای در ایستگاه  ترین غنای گونهها بیشایستگاه

-ای در ایستگاهترین تنوع گونهو کم اردیبهشت ماه

های خرداد، تیر، شهریور و مهر در ماه B,D  A,های

ماه  6مشاهده شد. در مطالعه شاخص یکنواختی در 

مرداد و کمترین  بیشترین یکنواختی در تیر و

های مرداد و مهر رویت شد. میانگین یکنواختی در ماه

تهییرات وسیع که شاخص یکنواختی ایونس نشان داد 

یکنواختی وجود نداشته و تهییرات کمی در هر استخر 

( گزارش کرد که 1986) Hellawellمشاهده شد. 

وینر و یکنواختی در تابستان -میزان شاخص شانون

چندین ساعت پس از شکست شکوفایی سیانوفیتا در 

نیم خط تنکابن پایین است زیرا هنگام شکوفایی و 

کنواختی غالب شدن یک گونه شاخص شانون وینر و ی

 یابد.به شدت کاهش می

اگر شاخص تنوع شانون، غنای منهینگ و یکنواختی   

از لحا  اکولو یکی جامعه بهتری  ،همه با هم باال روند

خواهیم داشت اما اگر شاخص تنوع شانون و غنای 

منهینگ باال رود و شاخص یکنواختی کاهش یابد، 

یک یا دو گونه در جامعه غالب است و از لحا  

مثال ممکن است یک گونه  .اکولو یکی مطلوب نیست

غیر بومی وارد شده باشد ولی از نظر تکثیر و پرورش 

ن بخصو  برای رشد و بقا پست الروها، افزایش آبزیا

 دلیل اینباشد بهمیزان تولید در استخرها، مطلوب می

که آن گونه ممکن است برای رشد موجودات داخل 

توانیم یک گونه خا  را آب متید باشد و یا حتی می

خودمان به محیط معرفی کنیم که غالب باشد و از 

 این نظر نیز مطلوب است.

کلی، کمیت و کیتیت فراوانی گیری ان نتیجهعنوبه  

پروری به ی فیتوپالنکتونی استخرها در آبزیجامعه

لحا  مدیریت عالی اهمیت دارد، افزایش فراوانی 

الروها از ها باع  افزایش تهذیه پستفیتوپالنکتون

فتن توان ها و افزایش رشد و  باال رفیتوپالنکتون

 شود.تولیدی استخرها می

 

 گزاریسپاس

بدینوسیله از همکاری و مساعدت مرکز تحقیقات 

شیالت استان گلستان و کارکنان شرکت خزر آبزی 

گلستان که موجبات انجام این تحقیق را فراهم 

 گردد.نمودند تشکر و ردردانی می

 

 منابع
استخرهای  . بررسی فیتوپالنکتون1385باشتی ط. 

نامه ماهیان گرمابی تحت تاثیر کوددهی. پایان

کارشناسی ارشد. دانشکده علوم و فنون دریایی. 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال.

ن فیتوپالنکتوع سی تنوربر، 1393. ، رضاپور غ.ف تهامی

حوضه های در آب Bacillariophytaشاخه ی ها

، مجله شیالت .1389ل طی سار خزی یادرجنوبی 

هشتم، . سال دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر

 .38-29، 2شماره 

لو ی دانشگاه وای بر هیدر. مقدمه1393 .حسینی س.ع

 .  214علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 

پرست، س.، خالقی س.، تجری م.، پورصوفی ط.، حق

ی کمی و کیتی . مطالعه1392شاهرودی م. 

های پرورش در استخرهای ها طی ماهفیتوپالنکتون

مجله شیالت ارگاه سیجوال. خاکی ماهیان گرمابی ک
 .39-52،   2، شماره 8، سال دانشگاه آزاد اسالمی

 ءشناسی. انتشارات دانشگاه الزهرا. جلبک1387ریاحی ح. 

  . 284)س( تهران، تهران. 

. تراکم و تنوع جمعیت پالنکتونی در 1379 .سراجی ف

مجله مناطق شرری و مرکزی و غربی بندرعباس. 
-26، 1379، زمستان 45شماره . علمی شیالت ایران

15. 

. بررسی 1384زاده ف. غالمی ع.، اجتهادی ح.و.، راسم

های دریاچه ای و اکولو یک فیتوپالنکتونتنوع گونه

 .29-46. 2 ، شمارهمجله علمی شیالت ایرانبزنگان. 

. 1388 .، رمضانپور ز.، چوبیان ف.م تاتینا ،خانی م.رریب

های تاالب فیتوپالنکتونبررسی تنوع، تراکم و فراوانی 

مجله شیالت دانشگاه آزاد اسالمی استیل آستارا. 



 1397، 8، شماره 6 دوره                                                                                               پرورینشریه علوم آبزی

62 

 

 .1-15، 4 ، شماره3سال  ،واحد آزادشهر

م در بو . کاربرد آمار1383ا.، رینولدز ج. .لودویک ج

شناسی. ترجمه حسن پوربابایی. انتشارات دانشگاه 

  . 428گیالن. 

 ر. ر.، رحمتی زاده ساروی ح.، پورغالممخلوق آ.، نصراله

های سمی و مضر جدید . معرفی گونه1390

های سواحل ایرانی حوزه جنوبی فیتوپالنکتون در آب

 .2:5دریای خزر. مجله علوم زیستی واحد الهیجان، 

تبار زاده ساروی ح.، مخلوق آ.، واحدی ف.، نصرالهنصراله

های رسی مطالعه نسبتر. ب1392 ع.، علومی ی.

ماکرونوترینت در محدودیت رشد استوکیومتر 

فیتوپالنکتون در سواحل ایران حوزه جنوبی دریای 

 .5-17 ،جله زیست شناسی دریامخزر. 
Ajuonu N., Ukaonu S.U., Oluwajoba E.O., 

Mbawuike B.E., Wiliams A.B., Myade 

E.F. 2011. The abundance and distribution 

of plankton species in the bonny estuary, 

Nigeria. Agriculture and Biology Journal 

of North America 1032-1037. 

Bagheri S., Mansor M., Turkoglu M., 

Makaremi M., Omar W.M.W., Negarestan 

H. 2012. Phytoplankton species 

composition and abundance in the 

southwestern Caspian Sea. Ekoloji 2, 32-

43. 

Bec B., Husseini-Ratrema J., Collos Y., 

Souchu P., Vaquer A. 2005. Phytoplankton 

seasonal dynamics in a Mediterranean 

coastal lagoon: emphasison the Pico 

eukaryote community. Journal of Plankton 

Research 27(9), 881-894. 

Bellinger E.G., Sigee D.C. 2010. Freshwater 

algae: identification and use as 

bioindicators. John Wiley & Sons Ltd. 271 

p. 

Borics G., Grigorszky I., Szabo S., Padiasak J. 

2000. Phytoplankton associations in small 

hypertrophic fish pond in East Hungary 

during a change from bottom - up to top-

down control. Hydrobiologia 424, 79-90. 

Case M., Leca E., Leitao S.N., Anna E.S., 

Schwamborn R., Travassos A., Junior M. 

2010. Plankton community as an indicator 

of water quality in tropical shrimp culture 

ponds. Marine Pollution Bulletin 56, 1343-

1352. 

Dhert P.H., Rombaut G., Suantika G., 

Sorgeloos P. 2001. Advancement of rotifer 

culture and manipulation techniques in 

Europe. Aquaculture 200, 129-146. 

Gatesoupe F.J. 1991. The effect of three 

strains of lactic bacteria on the production 

rate of rotifers, Brachionus plicatilis, and 

their dietary value for larval turbot, 

Scophthalmus maximus. Aquaculture 96, 

335-342. 

Gayatheri N., Rajashekhar M., Kaneez F., 

Vijaykumar K., Rat A., Mahesh B. 2011. 

Hydrochemistry and Plankton Diversity of 

Tungabhadra Reservoir Bellary District, 

Karnataka. International Journal of 

Zoological Research 1(1), 1-7. 

Harzevili A.R.S., Van Duffel H., Defoort T., 

Dhert P., Sorgeloos P., Swings J. 1997. 

The influence of a selected bacterial strain 

Vibrio anguillarum TR 27 on the growth 

rate of rotifers in different culture 

conditions. Aquaculture International 5, 

183-188. 

Hellawell J.M. 1986. Biological indicators of 

freshwaters pollution and environmental 

management. Elsevier Applied Science 

Publishers London and New York. 518 p. 

Shah M.R., Hossain Y., Begum M., Ahmed 

Z.F., Ohtomh J., Rahman M.M. 2008. 

Seasonal variations of phytoplanktonic 

community structure and production in 

relation to environmental factors of the 

southwest coastal waters of Bangladesh. 

Journal of Fisheries and Aquatic Science 

3(2), 102-113. 

Shishehchian F. 2000. Utilization of natural 

feed for growth and survival enhancement 

of   Penaeus monodon juveniles in culture 

system and its effects on water quality. 

PhD thesis.  Universiti Putra Malaysia. 192 

p. 

Sipaúba-Tavares L.H., Donadon A.R.V., 

Milan R.N. 2011. Water quality and 

plankton populations in an earthen 

polyculture pond. Brazilian Journal of 

Biology 71(4), 845-855.  

Soon Park K., Wung Shin H. 2007. Studies on 

phyto and zooplankton composition   and 

its relation to fish productivity in a west 

coast fish pond ecosystem. Journal of 

Environmental Biology 28(2), 415-422.  

Su M.S., Liao I.C. 1986. Distribution and 

feeding ecology of Penaeus monodon 

along the coast Tuungkang, Taiwan. In: 

Maclean, J.L., Dizon, L.B., Hosilloss, L.V. 

(Eds.). The First Asian Fisheries Forum. 

The Asian Fisheries Society, Manila, 

Philippines. pp: 207-210. 



 و همکاران یناعم                                     یشانگم یگویپرورش م یاستخرها یتوپالنکتونیجامعه ف یکیاکولو  یابیارز

63 

 

Tahami F.S., Mazlan A.G., Negarestan H., 

Lotfi W.W.M. 2012. Syudy on 

phytoplankton in Southern Caspian Sea 

before and after Mnemiopsis leidyi. Marine 

Biological Association Journal World 

Applied Sciences Journal 16(1), 99-105. 

 

 

 



  Journal of Aquaculture Sciences                                               Vol. 6, No. 8, 2018 

  64 

 

Ecological assessment of phytoplankton community in shrimp culture 

ponds of Gomishan-southeast Caspian Sea 

Arezoo Naemi1, RahmanPatimar*1, Mohammad Harsij1, Saeed Yelghi2 

 
1Department of fisheries, Faculty of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gonbad 

Kavous University, Gonbad Kavoos, Iran. 
2Fisheries Science Research Center, Gorgan, Iran. 

 *Corresponding author: rpatimar@yahoo.com  

Received: 2018/5/20                                                                             Accepted: 2018/6/26 

Abstract  
Knowing on diversity and species composition of the phytoplankton provides insight on primary production and 

food webs in aquatic environments. In order to study of phytoplankton community of the Gomishan shrimp 

culture ponds, this study was carried out to determine diversity and frequency of phytoplankton species from 

May to October 2016. The samples were taken from surface waters of three point (near the inlet, middle and 

near the outlet) of six selected ponds by l-liter bottles. The results showed that phytoplankton community belong 

to 23 genus of 6 phylum including Bacillariophyta, Cyanophyta, Chlorophyta, Dinophyta, Cryptophyta and 

Euglenophyta. The community dominated by the genus Aphanotece, Chlamydomonas, Nitzschia and Pridinium. 

Two genus of Pridinium and Chlamydomonas had the highest frequency. Considering biodivercity index, 

Basilariophyta had the highest divercity. The Shannon diversity index and Menhinick richness were the highest 

in May and July, respectively, evenness index in July and August. 
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