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چکیده
این تحقیق به مدت  8ماه (دی ماه  7391تا مهر ماه  )7399در فواصـ زمـانی  71روز یـ

بـار از آا اسـتارهای

پرورش ماهی در مجتمع پرورش ماهیان گرمابی آزادگان _ از 3مزرعه با سابقه تلفات در چند ساله اخیر و ی

مزرعه

به عنوان شاهد ،نمونه برداری انجام شد .فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آا از جملـه دمـا ،pH ،اکسـیژن محلـول،
آمونیاک ،نیتریت و فسفر ک اندازه گیری شد .شناسایی و شمارش فیتو پالنکتـون هـا نیـز صـورت گرفـت .در ایـن
مطالعه تنوع جمعیت فیتوپالنکتون از  2جنبه کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفت .جمعاَ  29جنس از  4شـاخه ی
جلبـــ

هـــای ســـبز ) ، (Chlorophytaجلبـــ

هـــای ســـبز – آبـــی ) ، (Cyanophytaدیاتومـــه هـــا

) (Bacillariophytaو اگلنوفیتا ) (Euglenophytaشناسـایی شـدند Chlorophyta .بـا داشـتن  72جـنس،
باالترین تعداد تنوع جنس های فیتو پالنکتونی را بـه خـود اختصـاا داد .نتـای حاصـ از  ANOVAبـین تعـداد
فیتوپالنکتون شناسایی شده و شمارش شده در استارهای پرواری نشان داد کـه بـین مزرعـه شـاهد و سـایر مـزارع
تفاوت معنی داری وجود ندارد ( .)P > 5/51میزان نیتریت در استارهای بچه ماهی (نمونه برداری در ماههـای دی
تا فروردین) بطور متوسط  5/78میلی گرم در لیتر با انحراف معیار  5/75بود .در طـی ایـن  4مـاه نمونـه بـرداری در
تعدادی از ماهها دارای تفاوت معنی دار است (.)P< 5/51
در استارهای پرواری ،فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی مانند :اکسیژن محلول ،دما  ،آمونیاک ،نیتریت و فسفر ک در
طول  1ماه نمونه برداری (اردیبهشت تا شهریور) ،در بعضـی از ماههـا دارای تفـاوت معنـی دار هسـتند (.)P< 5/51
اکسیژن محلول در استارهای پرواری در محدوده ی  6-9میلـی گـرم در لیتـر ،دمـا در محـدوده ی  24-37درجـه
سانتی گراد و  pHدر محدوده ی  9/1 -8/2قرار داشـت .میـزان نیتریـت در اسـتارهای پـرواری مـورد مطالعـه در
محدوده ی  5/39 -5/57میلی گرم در لیترتعیین شد که بطور متوسط برابر  5/2میلی گرم در لیتر با انحـراف معیـار
 5/59بود .میزان آمونیاک در استارهای پرواری مورد مطالعـه در محـدوده ی  2/1 -5/3میلـی گـرم در لیتـر قـرار
داشت و بطور متوسط  5/9میلی گرم در لیتر با انحراف معیار  5/51بود .در بین انـواع فیتوپالنکتـون مشـاهده شـده
گونه های  Phormidium sp.و  Aphanizomenon sp.از فیتوپالنکتون سبز -آبی نیز مشـاهده شـد کـه بـه
عنوان گونه های سمی گزارش شده است.
واژگان کلیدی :فاکتور های محیطی ،فیتوپالنکتون  ،استارهای پرورش ماهی ،مجتمع پرورش ماهی آزادگان
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مقدمه
پرورش ماهیان گرمابی آا شیرین نقش مهمی در اقتصاد استان خوزستان دارد .متاسفانه تلفـات بـی شـماری گـاه و
بیگاه در ماهیان فیتوفاگ در مزارع پرورشی مشاهده می شود .در این رابطه در سالهای اخیر در زمینه عوام بیمـاری
زایی عفونی و انگلی مطالعاتی صورت گرفته است (محمدیان.) 7391 ،
پرورش دهندگان برای تولید محصول بیشتر ،از مقادیر باالی کود و مواد غذایی در استارها استفاده می کنند ،کـه بـا
رسوا مواد غذایی و تجزیه ی مواد آلی ،در آا های این استارها حالت یوتریفیکاسیون رخ می دهد .این عم سبب
شکوفایی فیتو پالنکتون در حد باال ،بویژه شکوفایی سمی و مضـر سـیانو باکتریـایی مـی شـود (احمـدی و همکـاران
 .)7319،وقوع شکوفایی های سمی سیانوباکتریایی در دریاچه های یوتروفی ،منابع نگهداری آا به ی مشک بسـیار
بزرگ در سراسر جهان تبدی شده است ).(Paerl et al., 2001
در شکوفایی سیانوباکتریایی در آا شیرین معموال هم گونه های تولید کننده ی سم و هـم گونـه هـای غیـر سـمی
دیده می شود .سم تولید شده توسط سیانو باکتری ها عام مسمومیت انسانها ،حیوانات وحشی واهلـی ،آلـودگی آا
مصرفی انسانها ،مرگ ومیر ماهی ها و حذف دیگر موجودات آبـزی یـ اکوسیسـتم اسـت (.) Carmichael, 2001
سموم سیانو باکتریایی در موارد مرگ و میرهای انبوه ماهیان پرورشی یا ماهیان وحشی در هنگام بررسی خصوصـیت
رفتاری ماهیان و پاتولوژی آنها به خوبی تشایص داده شده اند ).(Rodger et al., 1994
در میان انواع سیانوباکترهای تولید کننده ی سموم  ،جنس  ، Microcystisیکی از خطرناک ترین جنس ها شناخته
شده است که ترشح کننده ی سم هپاتوکسین ) (Codd, 2000 and Dawson, 1998و ی عامـ تسـریع کننـده
ی رشد تومورها می باشد ).(Nishi Waki-Matsushima et al., 1992
گونه هایی که سبب بسیاری از این مسمومیت ها می شوند شام :
 Microcystis aeruginosa , Aphanizomenon flosaque , Anabaena circinalisهستند
) .(Azevedo et al., 1994 and Lagos et al., 1999همچنین نروتوکسـین هـای مترشـحه از پالنکتـون هـایی
مانند  Phormidiumو  ( Oscillatoriaمتعلق به رده  ) Cyanophyceaeنیز در برخی از گزارش ها عام مرگ
چهار پایانی شناخته شده است ،که از آن آا ها آشامیده اند ) . (Codd et al., 1992
به طور کلی اهداف این تحقیق عبارتند از :الف ) کسب اطالعات در مورد جمعیت و تنـوع گونـه هـای پالنکتـونی در
مجتمع پرورش ماهی آزادگان ا) شناسایی گونه های مضر که بطور بالقوه میتوانند باعث صدمه به صـنعت پـرورش
ماهیان گرمابی شوند .ج) تهیه داده های مقدماتی در مورد وضعیت فاکتورهای فیزیکـو شـیمیایی آا و مـدیریت آن
در طول زمان نگهداری بچه ماهیان تا موعد برداشت آنها در اندازه پرواری به منظور داشتن پیش زمینـه ای در مـورد
شرایط بچه ماهیان در طول دوره رشد.
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مواد و روش ها
مکان انجام تحقیق

مکان مورد مطالعه در 4مزرعه در مجتمع پرورش ماهیان گرمابی آزادگان در جنوا شهر اهواز با ماتصات  49درجـه
و  38دقیقه طول شرقی و  38درجه و  7دقیقه عرض شمالی قرار دارد ( شک  .) 7از لحاظ آا و هوایی جـز منـاطق
خش بیابانی با زمستان های کوتاه و معتدل و تابستان های گرم و طوالنی محسوا می شود.

شکل  -عکس ماهواره ا ی از مجتمع پرورش ماهی آزادگان و مکان های نمونه برداری( بر گرفته از Google
)Earth

نمونه برداری

نمونه برداری از اواسط دی ماه سال  7391آغاز و تا مهر ماه سال  7399طی  3فص صورت گرفت .این دوره مصادف
با دوره ی رشد بچه ماهیان تا رسیدن به اندازه بازاری است.برای نمونـه گیـری در ایـن منطقـه 3 ،مزرعـه کـه دارای
سابقه تلفات بودند به صورت تصادفی انتااا گردید  .همچنین ی مزرعه که در سالهای اخیر سابقه تلفـات نداشـت
به عنوان مزرعه شاهد انتااا شد .از هر مزرعه ی استار برای نمونه برداری در نظر گرفته شد 4 .استار مورد نظـر
در موقعیت و فاصله ی یکسان از کانال ورودی آا به مزرعه ی خود قرار داشته و همچنین از لحاظ ترکیـب گونـه ای
ماهیان موجود ،دارای 65 - 66درصد ماهی فیتو فاگ 71 -22 ،درصد ماهی کپور معمولی 1 -1 ،درصد ماهی کپـور
سرگنده و حدود  75 -72درصد ماهی کپور علفاوار هستند .در هر ماه  2بار نمونه برداری ( هر  71روز بـار یکبـار )
انجام گرفت.
نمونه برداری از استار های پرورش ماهی بچه ماهیان و استارهای نگهداری ماهیان پرواری که بچـه ماهیـان مـورد
مطالعه به آنها منتق شدند صورت گرفت و در مجموع 71نوبت نمونه برداری از پالنکتون و آا انجام شد.
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آنالیز فاکتورهای آب

متغیرهای فیزیکی و شیمیایی مانند :دما  ،اکسیژن محلول ) ،(DOاسیدیته ) ، (pHشوری و شفافیت آا بـه ترتیـب
با دماسن جیوه ای ،دستگاه  DOمتر ( ، )HANNA HI 9142دسـتگاه سـنجنده  pHو شـوری (مـولتی پـارامتر
 ) Pcs tester tm35و سشی دیس در مح نمونه برداری اندازه گیری شدند .مقادیر فسفر ک  ،نیتریت و آمونیـاک
Standard Method,1998
پس از نمونه برداری و تثبیت نمونه ها بـه آزمایشـگاه جهـت تعیـین مقـادیر براسـا
انتقال یافت .
آنالیز پالنکتونی

نمونه ها توسط تور پالنکتون گیری با چشمه  15میکـرون از سرتاسـر محـیط اسـتار جمـع آوری ودر اـرف هـای
پالستیکی ی لیتری حاوی فرمالین  1درصد ریاته شده ).(Wetzel et al., 2000
برای شناسایی نمونه های پالنکتونی ،محتویات بطری به آرامی تکان داده شد تا تمـام مـواد معلـق شـوند ،سـپس از
وسط ارف به مقدار 7میلی لیتر نمونه برداشته شد ،نمونـه هـا بـر روی الم شیشـه ای ماصـوا شـمارش ( Slide
 )chamberانتقال داده شده و با میکروسکوپ  ( Invertمعکو ) با عدسی 25و 45مـورد بررسـی و شناسـایی قـرار
گرفت (اسماعیلی ساری7318 ،و بلچر و سوی  .)7391 ،مشاهده ی هر نمونه  ،سه مرتبه تکـرار ومیـانگین آنهـا بـا
استفاده از فرمول شمارش فیتو پالنکتون ها به میزان تعداد در ی لیتر تعمیم داده شد ).(Clesseri et al., 1989
بررسی آماری

نتای بدست آمده با نرم افزار  SPSSو به روش آنالیز واریانس ی

طرفه و آزمون توکی مورد مقایسه قرار گرفتند.

نتایج
در این مطالعه نمونه های فیتوپالنکتون از  2جنبه کمی و کیفی مورد بررسـی قـرار گرفتنـد .جمعـا  29جـنس از 4
شــاخه ی جلبــ هــای ســبز ) ،(Chlorophytaجلبــ هــای ســبز – آبــی ) ، (Cyanophytaدیاتومــه هــا
) (Bacillariophytaو اگلنوفیتا ) (Euglenophytaشناسایی شدند (جدول .)7
انواع فیتوپالنکتون شناسایی شده در طول دوره در جدول ( )7نشان داده شده است .از بین شاخه های بررسی شـده ،
 Chlorophytaبا داشتن  72جنس ،باالترین تعداد تنوع جنس های فیتوپالنکتونی را به خود اختصاا داده انـد .در
نمونه برداری های انجام شده از استارهای بچه ماهیان (  1بار نمونه برداری ) در فص زمستان و بهار ،تنـوع وتعـداد
جنس های شاخه ی  Cyanophytaاز بقیه ی شاخه های شناسایی شده در مطالعه ی حاضر بیشتر بود.
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جدول  -جنس های فیتوپالنکتون شناسایی شده در طول دوره ی نمونه برداری در مزارع پرورش ماهی ازادگان
شاخه
Bacillariophyta

Cyanophyta

Chlorophyta

Euglenophyta

مزرعه

مزرعه

3

4

مزرعه
( )2شاهد

Stephanodiscus

+

_

_

_

Amphiprora

+

+

+

_

Nitzschia

+

+

+

+

Naviculla

+

+

+

+

Cyclotella

+

+

+

_

Fragilaria

_

_

+

_

Oscillatoria

+

+

+

+

Gloeocapsa

+

+

+

+

Phormidium

+

+

+

+

Aphanizomenon

+

_

+

_

Merismopedia

+

+

+

+

Spirulina

_

_

_

+

Chroococus

_

+

_

_

Anabaenopsis

+

+

+

_

Dactylococcopsis

+

+

+

+

Treubaria

+

+

+

+

Chodatella

+

+

+

_

Chlamydomonas

+

+

+

+

Scenedesmus

+

+

+

+

Tetraedran

+

+

_

_

Staurastrum

+

_

_

+

Ankistrodesmus

+

+

+

+

Actinastraum

+

_

+

_

Coelastrum

_

+

+

_

Pediastrum

+

+

+

+

Crucigenia

+

+

+

+

Chlorogonium

+

+

+

+

Euglena

+

+

+

+

جنس

مزرعه

در استارهای پرواری ( 75بار نمونه برداری ) در تابستان افزایش درتنوع جنس های  Chlorophytaدیده شـد ،امـا
از نظر شمارش تعداد ک پالنکتون مشاهده شده شاخه ی  Cyanophytaدر رتبه اول قـرار داشـت .در میـان انـواع
فیتوپالنکتون شناسایی شده  ،جنس های Oscillatoria ، Phormidium :و  Aphanizomenonبـا تعـداد بسـیار
زیاد مشاهده شدند (جدول 2و .)3
تعداد ک فیتوپالنکتون های شناسایی شده در استارهای مذکور در ک دوره نمونه برداری در جـدول هـای( 2و) 3
نشان داده شده است .در این جدول ها روند تغییرات تعداد ک پالنکتون ها در زمستان و تابستان و نیـز گونـه هـای
سمی و مضر مانند  Oscillatoria ،Phormidiumو  Aphanizomenonدر مزارع ماتلف به راحتی قاب مشاهده
و مقایسه است .دراستارهای مورد مطالعه جنس  Microcystisو  Anabaenaدیده نشد.
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جدول شماره  _ 2تعداد برخی از جنس های سمی سیانوفیتها به کل سیانو فیتها در استخرهای بچه ماهی ( سلول در لیتر )
مزرعه

جنس

تعداد

مزرعه شاهد()2

مزرعه 4

مزرعه 3

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

*Oscillatoria
*Phormidium
*Aphanizomenon

/67

011

1/06

4011

/76

6211

/10

74411

27/44

0011

6/06

20111

7/67

60211

20/66

72411

1/13

__

__

__

__

237011

3 /71

تعداد کل سیانوفیتها

012211

01/66

36301

76/10

20211

43/66

034211

60/71

تعداد کل فیتوپالنکتون

72 611

11

214601

11

207111

11

767711

11

111

ها

* فقط گونه هایی از سیانوفیتها که در گزارش ها عام

تلفات و سمیت هستند ذکر شده است.

جدول شماره  _ 3تعداد برخی از جنس های سمی سیانوفیتها به کل سیانو فیتها در استخرهای پرواری ( سلول در لیتر )

جنس

مزرعه شاهد()2

مزرعه

مزرعه 3

مزرعه 4

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

*Oscillatoria
*Phormidium
*Aphanizomenon

002022
002022
00222

تعداد کل سیانوفیتها

0101022

02
00/01
2/9
11/01

066922
011422
00422
0206222

01/0
01/00
0/10
40/04

002022
001622
009222
0020022

01/04
6/11
02/00
96/00

40422
069422
0022
104122

0/9
02/60
2/01
10/41

تعداد کل فیتوپالنکتون

0619022

022

0062922

022

0162012

022

0001922

022

ها

*

فقط گونه هایی از سیانوفیتها که در گزارش ها عام

تلفات و سمیت هستند ذکر شده است.

استاربچه ماهی در مزرعه( )2شاهد در مقایسه با سایر استارهای بچه ماهی ،از تراکم فیتوپالنکتونی کمتـری برقـرار
بود .اما این استار از لحاظ جنس های سیانوباکتریایی ،دارای کمتـرین مقـدار نبـود .ایـن وضـعیت در مـورد اسـتار
پرواری مزرعه ( )2شاهد نیز صدق میکرد.
نتای آنـالیز واریـانس یـ طرفـه ( )ANOVAبـین تعـداد فیتوپالنکتونهـای شناسـایی شـده و شـمارش شـده در
استارهای پرواری نشان داد که بین مزرعه شاهد و سایر مزارع تفاوت معنی داری وجود ندارد (.)P <5/51
همچنین از آنالیز واریانس ی طرفه بین تعداد فیتوپالنکتون شمارش شده در استارهای پرواری مزارع7و 2در تمام
ماههای نمونه برداری (اردیبهشت تا شهریور) در مورد مقادیر شاخه ی  Bacillariophytaتفاوت معنی دار مشاهده
شد (  .)P < 5/51در استار های پرواری مزارع7و 2در تمام ماههای نمونه برداری (اردیبهشت تا شهریور) در مورد
مقادیر شاخه های  Cyanophytaو  Chlorophytaتفاوت معنی دار مشاهده شد (  .)P < 5/51در استار پرواری
مزرعه  7در تمام ماههای نمونه برداری (اردیبهشت تا شهریور) در مورد مقادیر شاخه ی  Euglenophytaتفاوت
معنی دار مشاهده شد ( .)P < 5/51
تغییرات دمای آا استارها درمقایسه با روند تغییرات ک جمعیت پالنکتونی موجود در مزارع به تفکیـ اسـتارها
در طول دوره نمونه برداری در شک های(4،3،2و )1بیان شده است .با وجود کاهش واضح دما در بهمن ماه درتمامی
مزارع افزایش تعداد فیتو پالنکتون مشاهده شد .این افزایش تعداد فیتوپالنکتون هـا در مـزارع  ،7شـاهد ( )2و  3در
حد متوسطی بود و تقریبا کمتر از  751سلول در لیتر می باشد ،اما در مزرعه  4اوج دوره زمستانی را در بهمن ماه بـا
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تعدادی در حدود 32× 754سلول در لیتر مشاهده شد .جمعیت فیتوپالنکتون موجود دراستار بچه ماهی در مزرعه 4
(دی تا فروردین) خیلی بیشتر از سایر استارها بود.
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در استارهای بچه ماهی در 3مزرعه شماره ی  )2( ،7شاهد و ( 3دی تا فروردین) با افزایش دمـا تـا فـروردین ،یـ
اوج در جمعیت فیتوپالنکتون ها در فروردین وجود داشت .این وضـعیت در مـورد مزرعـه  4بـرعکس بـود .اوج آن در
بهمن بوده و پس از آن با افزایش دما از میزان پالنکتون آن کاسته شده است (شک 4،3،2و.)1
در دوره پرواری (اردیبهشت تا شهریور ) استار مورد نمونه برداری در تمام مزارع از لحاظ جمعیت پالنکتونی در حـد
بسیار باالتری نسبت به وضعیت زمستان خـود هسـتند (شـک 4،3،2و .)1اسـتارپرواری مزرعـه  7در طـول دوره ی
تابستان دارای ی روند تغییر منظم است  .در این مزرعه اوج دمای آا (مردادماه برابر  37درجه سانتی گراد) بـا اوج
جمعیت پالنکتونی منطبـق نیسـت  .در تیـر مـاه میـزان پالنکتـون شـمارش شـده در اسـتار پـرواری ایـن مزرعـه
(حدود 94 × 754سلول در لیتر) از دیگر مزارع در تمام طول دوره نمونه بـرداری بیشـتر اسـت (شـک  .) 2در مزرعـه
شاهد ( )2تغییرات جمعیت پالنکتونی روند منظمی نداشت و اوج آن منطبـق بـا اوج دمـای آا در مـرداد مـاه بـود
(شک  .)3در مزرعه  3تغییرات جمعیت پالنکتونی روند منظمـی نداشـت  .اوج آن در خـرداد مـاه مشـاهده شـد .و
برخالف سایر مزارع به جای کاهش تعداد پالنکتون در شهریور ،افزایش وجود داشت (شک  .)4مزرعـه  4دارای یـ
روند تغییر منظم بود  .در این مزرعه اوج دمای آا (مردادماه برابر  37درجه سانتی گراد) با اوج جمعیـت پالنکتـونی
منطبق بود( .شـک  .)1بطـور کلـی در تمـام مـزارع در طـول دوره  8مـاه نمونـه بـرداری ،در بیشـتر اوقـات میـزان
سیانوفیتهای شمارش شده بیشتر از  65درصد جمعیت ک پالنکتون ها بودند کـه ایـن نشـانگر تعـداد بسـیار بـاالی
جمعیت سیانوباکترها در این مزارع است.
تغییرات فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب

نتای حاص از  ANOVAی طرفه بین داده های ثبت شده ی فاکتورهای فیزیکی و شـیمیایی اسـتارهای بچـه
ماهیان نشان می دهد که در بین این مزارع تفاوت معنی دار وجود ندارد ( ( )P <5/51جداول 1،4،6و.)1
نتای حاص از  ANOVAی طرفه بین داده هـای ثبـت شـده ی فاکتورهـای فیزیکـی و شـیمیایی اسـتارهای
پرواری نشان می دهد در بین تعدادی از این مزارع در مورد فاکتورهای  ،pHنیتریـت و آمونیـاک تفـاوت معنـی دار
وجود دارد ( ( )P< 5/51جداول 4،6،1و . )1مقدار  pHبین استارهای پرواری مزارع  7با  3در طـول دوره نمونـه
برداری (اردیبهشت تا شهریور ) دارای اختالف معنی دار بود (. )P< 5/51
مقادیر نیتریت بین استارهای پرواری مزارع  7بـا  4در طـول دوره نمونـه بـرداری (اردیبهشـت تـا شـهریور ) دارای
اختالف معنی دار بود (. )P< 5/51
مقادیر آمونیاک بین استارهای پرواری مزارع  7با  2و 7با  4در طول دوره نمونه بـرداری (اردیبهشـت تـا شـهریور )
دارای اختالف معنی دار بود (. )P< 5/51
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جدول  -4میانگین و انحراف معیار فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب مزرعه در کل دوره نمونه برداری (استخر بچه ماهی
 +استخر پرواری) دی ماه - 306شهریور 300
فاکتور

میانگین

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

فسفر کل )میلی گرم در لیتر)

1/712

±1/6

1/3

2/60

نیتریت ) میلی گرم در لیتر)

1/106

±1/1

1/11

1/30

آمونیاک (میلی گرم در لیتر)

1/47

±1/30

1/ 7

/

دما ·C

2 /07

±7/

2

3

اکسیژن محلول (میلی گرم در لیتر)

6/40

± /31

0

7/

شوری ppt

/04

± /1

1/ 7

2/17

pH

0/34

±1/01

6/73

7/

شفافیت (سانتی متر)

22/0

±3/70

0

31

1/22

±4 / 4

61

70

قلیاییت کل (میلی گرم در لیتر)

جدول  -0میانگین و انحراف معیار فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب مزرعه ( )2شاهد در کل دوره نمونه برداری (استخر
بچه ماهی  +استخر پرواری) دی ماه  - 306شهریور 8811
فاکتور

میانگین

کمینه

بیشینه

فسفر کل )میلی گرم در لیتر)

/2 ±1/70

1/26

2/76

نیتریت ) میلی گرم در لیتر)

1/ ±1/10

1/114

1/37

آمونیاک (میلی گرم در لیتر)

1/62±1/06

1/ 2

2 /0

دما ·C

23/20±7/20

2/0

32

اکسیژن محلول (میلی گرم در لیتر)

6/6± /62

4

7/0

شوری ppt

/62± /36

1/ 0

2/32

pH

0/0±1/0

0/ 4

7/ 6

شفافیت (سانتی متر)

23/3 ±0/40

0

71

قلیاییت کل (میلی گرم در لیتر)

26/74± 0/7

21

30
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جدول  -7میانگین و انحراف معیار فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب مزرعه  3در کل دوره نمونه برداری (استخر بچه ماهی
 +استخر پرواری) دی ماه - 306شهریور 300
فاکتور

میانگین

کمینه

بیشینه

فسفر کل )میلی گرم در لیتر)

/ ± 1/02

1/70

4/ 0

نیتریت ) میلی گرم در لیتر)

1/ 3± 1/10

1/1

1/0

آمونیاک (میلی گرم در لیتر)

1/00± 1/74

1/12

2 /2

دما ·C

22/31± 7/ 0

2

3

اکسیژن محلول (میلی گرم در لیتر)

6/20± /13

7

7

شوری ppt

/6 ± 1/73

1/ 0

2/27

pH

0/07±1/60

6/66

7/4

شفافیت (سانتی متر)

22/22± 7/4

0

31

قلیاییت کل (میلی گرم در لیتر)

40/33± 4/12

41

07

جدول  -6میانگین و انحراف معیار فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب مزرعه  4در کل دوره نمونه برداری (استخر بچه ماهی
 +استخر پرواری) دی ماه - 306شهریور 300
فاکتور

میانگین

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

فسفر کل )میلی گرم در لیتر)

/2

± 1/04

1/27

2/40

نیتریت ) میلی گرم در لیتر)

1/16

± 1/14

1/1

1/20

آمونیاک (میلی گرم در لیتر)

1/00

± 1/ 0

1/ 2

3/ 0

دما ·C

23/76

± 7/31

3

33

اکسیژن محلول (میلی گرم در لیتر)

6/6

± /26

4/ 0

7

شوری ppt

/04

± 1/77

/

2/34

pH

0/0

± 1/00

6/06

7/32

شفافیت (سانتی متر)

7/ 7

± 2/10

0

21

قلیاییت کل (میلی گرم در لیتر)

43/77

± 2/03

41

01
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شکل -2نوسان دمای آب و جمعیت پالنکتونی در مزرعه پرورش ماهی فاصله در کل دوره نمونه برداری(استخر بچه ماهی  +استخر
پرواری) دی ماه  - 306شهریور 300

شکل  -3نوسان دمای آب و جمعیت پالنکتونی در مزرعه پرورش ماهی ( 2شاهد) در کل دوره نمونه برداری (استخر بچه ماهی  +استخر
پرواری) دی ماه  - 306شهریور 300

شکل -4نوسان دمای آب و جمعیت پالنکتونی در مزرعه پرورش ماهی 3در کل دوره نمونه برداری(استخر بچه ماهی  +استخر پرواری)
دی ماه  - 306شهریور 300
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شکل -0نوسان دمای آب و جمعیت پالنکتونی در مزرعه پرورش ماهی 4در کل دوره نمونه برداری (استخر بچه ماهی  +استخر پرواری)
دی ماه  - 306شهریور 300

نوسان اکسیژن محلول در استارهای زمستان گذرانی تمام مزارع در طول ماه های نمونه بـرداری رونـد مشاصـی را
نشان داد .در اسفند ماه مزارع 7،2و 3اوج مشاصی از این افزایش را نشان داد  .اما در مزرعه  4این حالت دیـده نشـد
و بطور مشاص درفروردین ،مزرعه  4دارای باالترین اوج اکسیژن محلول بود و میزان اکسـیژن محلـول در طـول فصـ
زمستان در بقیه مزارع بطور محسوسی در حال کاهش بود( .شک )6

تغییر میزان اکسیژن دراستارهای پرواری در تابستان روال چندان منظمی نداشت  ،بطور کلی در اکثر ماه هـا کمتـر
از زمستان است .مزرعه  3در مقایسه با سایر مزارع در تمام طول تابستان از میزان اکسیژن محلول بیشتری برخـوردار
بود.
نکته مشترک در تمام مزارع این است که درتیرماه دارای ی افزایش مقادیر اکسـیژنی قابـ مالحظـه هسـتند.و در
آخر تابستان این میزان کاهش یافت (شک  .)6الزم به ذکر است که تـا انتهـای دوره در هیچکـدام از اسـتار هـای
مورد بررسی ( بچه ماهی و پرواری ) گزارش تلفات ماهی فیتوفاگ مشاهده نشد.

شکل - 7تغییرات اکسیژن محلول در طول دوره نمونه برداری در استخر های پرواری مزارع مختلف
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بحث و نتیجه گیری
های

ترکیب جمعیت های فیتوپالنکتونی در تمامی استارها بر اسا درصد حضور و فراوانی به ترتیب شام جلب
سبز _ آبی  ،جلب های سبز ،دیاتومه ها و اوگلنوفیتا بود که بانتای (حکیمی مفرد )7396 ،و (Milstein et al.,
) 2006مشابه می باشد.
در تمامی استارها فراوانی فیتوپالنکتون ها در ماه های ماتلف دارای تفاوت معنی دار بود ( .(P< 5/51
تعداد ک فیتوپالنکتون در مزرعه  7در تمام ماه های نمونه برداری ( دی تا شهریور) با یکدیگر دارای تفاوت معنی دار
بود (  .(P< 5/51تعداد ک فیتوپالنکتون در مزرعه  2نیز در تمام ماه های نمونه برداری ( دی تا شهریور) با یکدیگر
دارای تفاوت معنی دار بود (  .(P< 5/51تعداد ک فیتوپالنکتون در مزرعه  3بجز در ماه های دی با فروردین  ،بهمن
با اسفند و فروردین با اردیبهشت ( ،)P > 5/51در بقیه ماه های دوره نمونه برداری تفاوت معتی دار بود ( 5/51
<.(P
تعداد ک فیتوپالنکتون در مزرعه  4بجز در ماه های دی با فروردین  ،بهمن با اردیبهشت ،اسفند با شهریور و
اردیبهشت با مرداد ( )P > 5/51در بقیه ماه های دوره نمونه برداری تفاوت معتی دار بود ( .(P< 5/51
این نتای  ،مشابه نتای ) (Zhi-Xin Ke et al., 2008می باشد .تنوع فیتوپالنکتونی شناسایی شده دراین مطالعه
نسبت به بررسی های مشابه ) (Jha and Barat, 2005و ) (Milstein et al., 2006بیشتر بود.
تراکم متوسط سیانوفیت ها در طول دوره نمونه برداری( 8ماه) در استار مزرعه 7برابر با  2/74 ×756سلول در لیتر
بود (جدول 2و )3که شام  96درصد از ک پالنکتون موجود در این مکان ،در استار مزرعه شاهد برابر با ×756
 7/78سلول (جدول 2و )3در لیتر شام  18درصد از ک پالنکتون موجود در این مکان  ،در مزرعه  3برابر با ×756
 7/22سلول در لیتر (جدول 2و )3که شام  61درصد از ک پالنکتون موجود در این مکان و در مزرعه  4برابر با
 7/26 ×756سلول (جدول 2و )3در لیتر بود که شام 62درصد از ک پالنکتونهای موجود در این مکان بود .تراکم
بسیار باالی سیانوفیتها در تمام این مزارع می تواند به دلی غنی بودن آا ورودی مجتمع ( گودرزی  )7398 ،باشد.
البته باال بودن فراوانی و تنوع فیتوپالنکتون ها در این بررسی می تواند وابسته به شرایط اقلیمی منطقه نیز باشد.
با وجود اینکه با افزایش دما ی هوا و آا در فص بهار توقع افزایش پالنکتون در مزارع مذکور بود ،اما کاهش در تعداد
فیتوپالنکتون دیده شد که می توان این علت را به افزایش رشد بچه ماهیان درفص بهار و افزایش مصرف این ماهیان
که از نظر فاصله وزنی در حد انتقال به استارهای بالغ بودند دانست .با ادامه ی رونـد افـزایش گرمـا در تابسـتان بـر
تنوع و تعداد این جلب ها بطور چشمگیری افزوده شد (شک  .) 1این افزایش تحـت شـرایطی ماننـد افـزایش ،pH
دما و نور ،مشابه تحقیقات ( )Reynold, 2000و( )Lee and Rhee, 1999است.
 Schefferو همکاران ( )7881با توجـه بـه اطالعـات بدسـت آمـده از تحقیقـات مشـابه در تعـدادی از اسـتارهای
پرورشی ،همراه با مدل های ریاضی نشان می دهد که غلبه سیانوباکتریایی یـ حالـت پایـای جـایگزین در جوامـع
پالنکتونی در اکوسیستم های آبی کم عمق می باشد .چرا که این گروه از جلب های سبز -آبی بیشـتر بـه آا هـای
دارای شفافیت پایین سازگار هستند و کدورت آا را برطبق منافع خود باال می برند.
مطابق بیان ) ،) Scheffer et al., 1997علی رغم اینکه بین تـراکم سـیانوفیت هـا و شـفافیت آا رابطـه مسـتقیم
وجود دارد ،ولی در مطالعه حاضر در هیچ ی از اسـتارها رابطـه معنـی داری بـین تـراکم فیتـو پالنکتـون و میـزان
شفافیت مشاهده نشد که احتماال به دلی کدورت باالی آا ورودی است که ناشی از گ آلودگی آا رودخانه کـارون
بود.
در بین انواع فیتوپالنکتون مشاهده شـده ،گونـه هـای  Phormidium sp.و  Aphanizomenon sp.از جلبـ
سبز -آبی نیز مشاهده شد که ترشح سم از این 3گونه و مرگ و میر ماهیان بوسیله ی آنها  ،توسط محققین ماتلـف
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گـزارش شـده اسـت ;(Schwimmer and Schwimmer, 1964; Collins , 1978; Carmichael, 1990

) Affan, 2001بنابراین احتمال تلفات به دلی وجود انواع سمی فیتوپالنکتون را می توان در نظر گرفت.
 Affanو همکاران (  )2553هنگام بررسی تلفات ماهیان گرمابی در ایالت  Mymensinghبنگالدش ،جـنس هـای
 Microcystisرا با میزان  12/95 ×753سلول در لیتر که  33/89درصـدک فیتوپالنکتـونی و Aphanizomenon
را با میزان 735/1 ×753سلول در لیتر که  65/87درصد ک فیتوپالنکتون موجود بود در روز تلفـات گـزارش کردنـد.
در طول دوره نمونه بـرداری دراسـتارهای مـورد مطالعـه جـنس  Microcystisو  Anabaenaدیـده نشـد .گرچـه
استارها از لحاظ میـزان جـنس هـای سـیانوفیت هـا در حـد بسـیار بـاالیی قـرار داشـتند و حـاوی تعـداد بـاالیی
 Aphanizomenonو  Phormidiumو  Oscillatoriaبودند .اما با توجـه بـه ایـن کـه ایـن جـنس هـای سـمی،
اکثریت سیانوفیت و ک پالنکتون را تشکی نداده بودند ( عدم غالبیت آنها ) و همچنین بعلت عدم مشـاهده مـرگ و
میر ماهیان در استارهای مورد مطالعه در دوره نمونه برداری  ،درنتیجه علـت مـرگ ماهیـان را در سـال هـای اخیـر
بصورت قطعی نمی توان شکوفایی جلبکی سیانو فیتها بیان کرد .
تغییرات اکسیژن محلول دراستارهای زمستانه (شک  )6تقریبا روند ثابتی داشت ،گرچه به طور دائم در حال کاهش
و افزایش بود و احتماالً عدم برنامه ریزی منظم در کود دهی و وضعیت آا منطقه که امسال کمتر از سال هـای قبـ
بود در بروز این مسئله دخی بوده است.
در حالت کلی اکسیژن آا استارهای بچه ماهی  ،در  4مزرعه دارای ی اوج در اسفند مـاه ( 9/7 -9/9میلـی گـرم
در لیتر) بود .حداق این فاکتور در فروردین ماه در مزارع  2و  6/1 -1/7( 3میلی گرم در لیتر ) مشاهده شـد (شـک
 )6که از دالی آن می توان بزرگ شدن اندازه ماهیان و افزایش نیاز اکسیژنی آنها و همچنین کاهش تولید پالنکتونی
استارباشد .
میزان اکسیژن محلول در استارهای پرواری در تیر ماه دارای ی اوج بود (شک  )6و این احتماال به دلیـ هـدایت
جریان آا از رودخانه کرخه درآن ماه به کانال اصلی آبرسان مجتمع پرورش ماهی آزادگان برای جبران کمبـود آا و
باال بودن میزان فیتوپالنکتون درآن ماه ( افزایش فتوسنتز) بود Affan . .و همکـاران( )2553هنگـام بررسـی تلفـات
ماهیان گرمابی در ایالت  Mymensinghبنگالدش در روز تلفات غلظت اکسیژن محلول را  5/81میلی گـرم در لیتـر
گزارش کردند .میزان  DOدر تمام مراح نمونه برداری  ،دارای مقدار بسیار بیشـتر از مقـدار بیـان شـده توسـط .,
) (Affan et al 2003بود و در محدوده ی بیان شده توسط ) (Boyd, 1998قرار داشـت  .بنـابراین اکسـیژن نمـی
تواند عام نامطلوا در این دوره و سبب ایجاد تلفات باشد.
میزان نیتریت در  4ماه اول نمونه برداری در استارهای بچه ماهی بطور متوسط در محدوده ی 5/1-5/52میلی گـرم
در لیتر قرار داشت .و در استارهای پرواری مورد مطالعه بطور متوسـط در محـدوده ی  5/39 -5/57میلـی گـرم در
لیتر گزارش شد  .میزان اندازه گیری شده در این بررسی از مقدار مجاز توصیه شده ی نیتریـت بـرای آبـزی پـروری
توسط )( (Brown, 1993کمتر از  5/3میلی گرم در لیتر) بیشتر است .بنابراین می توان نیتریت را عامـ احتمـالی
موثر در مرگ ماهیان به شمار آورد.
میزان آمونیاک غیر یونیزه در  4ماه اول نمونه برداری در استارهای بچه ماهی بطور متوسـط در محـدوده ی 7-5/2
میلی گرم در لیتر قرار داشت که بیشتر از غلظت قاب قبول بیان شده توسط ) (Boyd, 1998است و عام نـامطلوا
به شمار می آید .بنابراین احتمال وجود استر و ضعیف شدن سیستم ایمنی در بچه ماهیان وجود دارد .
بنا به ااهارات  )7889(Boydمیزان آمونیاک غیر یونیزه قاب قبول در آبزی پروری باید کمتـر از  5 /7میلـی گـرم
در لیتر باشد و این میزان بستگی به دمـای آا اسـتارها و  pHآن دارد  ,بـا افـزایش درجـه حـرارت و  ،pHمقـادیر
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آمونیاک غیر یونیزه تولید شده باالتر می رود .میزان آمونیاک غیر یونیزه در استارهای پـرواری مـورد مطالعـه بطـور
متوسط در محدوده ی 2/9 -5/3میلی گرم در لیتر قرار داشت.
با توجه به ااهارات  ،Boydعلت افزایش میزان آمونیاک غیر یونیزه استارهای پرواری در تابستان را نسبت به دوره
زمستان گذرانی می توان توجیه کرد .میزان آمونیاک در استارهای پرواری باالتر از غلظت قاب قبول بود که احتمال
استر و مشکالت تنفسی برای ماهیان بالغ خصوصا در ماه مرداد که میزان اکسیژن دارای کمترین مقـدار (محـدوده
ی  6/1-1/1میلی گرم در لیتر) نسبت به ماه های دیگر بود را به وجود می اورد  .بنابراین می توان آمونیاک را عامـ
احتمالی موثر در مرگ ماهیان به شمار آورد.
با توجه به وجود تلفات گسترده ی ماهی فیتوفاگ در سـالهای پیشـین (7391 ،7394و  )7396در مجتمـع پـرورش
ماهی آزادگان که بدون هیچ گونه عالئم ااهری ثبت شده است و عدم مشاهده تلفات در سال جـاری  ،بـه نظـر مـی
رسد فراتر از بررسی فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آا و سموم ناشی از شکوفایی پالنکتونی( جلب های سبز -آبی)
باشد و این مطالعات باید به مدت چند سال تکرار شود تا به نتیجه ی قطعی دست یافت.
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