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 مقدمه

های اخیر، پرورش میگو با وجود در سال

مشکالتی مانند بیماری و نوسانات قیمت به یکی 

از موضوعات تجاری مهم در بسیاری از 

که تقریبا کشورهای آسیایی تبدیل شده است 

درصد تولید در آسیا و منطقه  80الی  75

(. FAO, 2017اقیانوس آرام انجام شده است )

( Litopenaeus vannamei)وانامی میگوی 

بومی سواحل اقیانوس آرام در کشور  گونه

 استمکزیک، مرکز و جنوب آمریکا تا جنوب پرو 

(Wyban and Sweeney, 1991) در سطح .

هزار هکتار اراضی مستعد  180کشور بیش از 

پرورش میگو وجود دارد که سهم استان گلستان 

تنها استان شمالی کشور به میزان  عنوان به

پرورش میگوی وانامی در  .استهکتار  4000

انبوه در شرایط آب و  صورت به 1389سال 

هوایی منطقه با شوری آب دریای خزر توسط 

های خصوصی در مرکز پرورش میگوی شرکت

گمیشان با حمایت اداره کل شیالت استان 

د )اداره کل شیالت استان شگلستان انجام 

 (.1390گلستان، 

زیادی های غذای ارگانیسم هافیتوپالنکتون

ی زیحاصلخسازند و با پتانسیل را فراهم می

زنجیره  اولین حلقه عنوانبه باالیی که دارند 

 هافیتوپالنکتونبدون . شوندغذایی شناخته می

های آبی غیرممکن تنوع و فراوانی در محیط

است. بنابراین شناخت این موجودات در هر 

که در  ویژه بهمنبع آبی دارای اهمیت است، 

 بهجامعه پالنکتونی  بررسیی پرورشی استخرها

لحاظ ارزیابی کیفیت آب و بررسی غلظت مواد 

ها فیتوپالنکتون ود نشومغذی مهم محسوب می

 هستندها نیز کننده ترکیب گونه تعیین

(Ajuonu et al., 2011; Sipauba-Tavares 

et al., 2011ها همچنین نقش مهمی را (. آن

های آبی که اکوسیستمدر چرخه مواد غذایی 

سبب کنترل رشد، ظرفیت تولیدمثل و 

های زیستی دیگر خصوصیات جمعیت گروه

(. Gayatheri et al., 2011دارند ) ،شوندمی

ی به تونکتوپالنیفای توده و ترکیب گونهزی

پتانسیل ژنتیکی گونه و شرایط محیطی بستگی 

، درجه حرارتدارد. همه عوامل غیرزنده )مثل 

، قدرت یونی و ترکیبات pHمحلول، اکسیژن 

یونی و همچنین حرکت آب( دارای یک مقدار 

. مطالعه هستندمقدار بهینه  عنوانبه مشخص 

تواند ها میاین عوامل و تغییرات ساالنه آن

وضعیت موجودات آن  بارهاطالعات مفیدی در

,Sedaghat and Hoseini) کندمنطقه ارائه   

2012) . 
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های شاخص ریثاتبررسی  با( 1383یوسفی )

پرورش میگو  هایآب استخرفیزیکی و شیمیایی 

 زمان ریثاتنشان داد که های مختلف در ماه

 شاملی فیزیکی هافراسنجهروی  بربرداری نمونه

با احتمال  pHدرجه حرارت، شوری، شفافیت و 

حالی است که  . این دربوددار معنیدرصد  99

های سایر شاخصتغییرات اکسیژن محلول و 

ها با میانگین کل در هر یک از زمان شیمیایی

صورت  مطالعات. طی شتداری نداتفاوت معنی

 یای و اکولوژیکگرفته روی تنوع گونه

 لهیوسبه ی دریاچه بزنگان هافیتوپالنکتون

گونه  33(، 1384) و همکاران غالمی

تنوع  نیشتریبفیتوپالنکتونی شناسایی شد که 

مربوط به فصل تابستان  هافیتوپالنکتونای گونه

این دریاچه اولیگوتروف و با شوری  بود.و پاییز 

کم است و شرایط غذایی، فصل و آب و هوایی بر 

 ثرومبسیار  هافیتوپالنکتونای تغییر و تنوع گونه

افزایش شوری به دلیل  که یطوربه است. 

را بر فراوانی و  ریثاتهای خشکی بیشترین سال

 )غالمی ی گذاشته استتونکتوپالنیفجوامع تنوع 

اساس مطالعاتی که  . بر(1384، و همکاران

(، روی تنوع، 1388خانی و همکاران )قریب

ی تاالب استیل هافیتوپالنکتونتراکم و فراوانی 

به مدت  1387تا زمستان  1387آستارا از بهار 

یک سال انجام دادند، بررسی تغییرات فصلی 

 25شاخه و  10صل تابستان نشان داد که در ف

جنس  10شاخه و  5جنس و در فصل پاییز 

شناسایی شد که به ترتیب بیشترین و کمترین 

ی را دارا بودند. همچنین فصل تونکتوپالنیفتنوع 

لیتر و عدد در هر میلی 46801تابستان با تراکم 

لیتر عدد در میلی 14فصل زمستان با تراکم 

ی تونکتوپالنیفبیشترین و کمترین تراکم سالیانه 

دارای  های دیگرفصلکه در مقایسه با  داشتندرا 

خانی و )قریب دار آماری بوداختالف معنی

ی و همکاران خواه معنونجات. (1388همکاران، 

بررسی تغییرات مواد مغذی  منظوربه ( 1388)

ی دریای جنوب شرقنیترات و فسفات در حوضه 

های بهار و تابستان مطالعاتی را زر در فصلخ

نتایج حداقل و حداکثر میزان و  انجام دادند

درصد و میانگین فسفات را  31و  21نیترات را 

گرم نشان داد. این مقدار میلی 096/0تا  001/0

در مقایسه با سواحل جنوب دریای خزر باالتر 

بود و مقدار نیترات و فسفات در مقایسه با 

داد قبل روند افزایشی را نشان  هایسال

. طی (1388ی و همکاران، خواه معنونجات)

بر ( 2012و همکاران ) Bagheri مطالعاتی که

و تغییرات مواد مغذی در  هافیتوپالنکتونروی 

های دریای خزر )منطقه گیالن( در طول سال

 تونکتوپالنیفگونه  75داشتند،  2004-2003
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بیشترین فراوانی را ها شد که دیاتومه شناسایی

 داشتند.

در تاالب  هافیتوپالنکتونتغییرات فصلی 

و  Becساحلی وابسته به دریای مدیترانه توسط 

تا ژانویه  1999( از فوریه 2005همکاران )

ی قرار گرفت و نتایج بررسی بررس مورد 2000

های مختلف نوسانات که در طول ماه نشان داد

مواد مغذی وجود داشت که در تراکم 

بود. به این صورت که  رگذاریثات هافیتوپالنکتون

 هایدر ماهرا  فیتوپالنکتون بیشترین تعداد

می  ویه و کمترین تعداد را در ماهآوریل و ژان

در کشور  .(Bec et al., 2005) کردند مشاهده

رانه ی دریای مدیتشمال شرقترکیه در سواحل 

ی و میزان مواد تونکتوپالنیفتنوع و پراکنش 

 موردIsik (2007 ) و Polatمغذی توسط 

ی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تغییرات بررس

توجهی بر غلظت  قابل ریثاتفصلی و مکانی 

و بیشترین غلظت مواد  داشتنیترات و فسفات 

مغذی را در ماه جوالی و کمترین غلظت را در 

و همکاران  Shah. نشان داد 2003ماه اکتبر 

( تغییرات فصلی ساختار جمعیتی 2008)

در ارتباط با را و توان تولید  هافیتوپالنکتون

ی جنوب غربهای سواحل عوامل محیطی در آب

که طی این دادند  قراری بررس موردبنگالدش 

 تونکتوپالنیفگونه  31 مجموع درمطالعه 

، Bacillariophytaگونه  17شناسایی شد که 

 Chlorophytaگونه  Cryptophyta ،5گونه  7

بود. غالبیت با  Dinophytaگونه  2و 

Bacillariophyta  و بیشترین تراکم بود

 11در ژوئن و کمترین  26در  تونکتوپالنیف

و همکاران  Case مطالعهدسامبر ثبت شد. در 

 عنوانبه پالنکتونی  ( بر روی جامعه2010)

کیفیت آب در مناطق گرمسیری  شاخص

 70 بایتقرها هدیاتوم ،استخرهای پرورش میگو

و شاخه  ندها را شامل شددرصد از تعداد گونه

 ها تراکم زیادی داشت.سیانوفیت

تغییرات  ریثاتحت تاستخرهای پرورشی 

که ممکن است موجب نوساناتی  هستندزمانی 

د. شودر فراوانی و ترکیب جمعیت پالنکتونی 

هدف از این مطالعه ارزیابی تغییرات در طول 

چرخه تولید میگو بر جمعیت فیتوپالنکتون و 

فیزیکی و شیمیایی در استخرهای های شاخص

 .استپرورش میگو در گمیشان 

 

 هاروش و مواد

ماهه از اردیبهشت تا مهر  6در مطالعه 

طی دوره کشت میگو در استخرهای  1395

پرورش میگوی گمیشان واقع در جنوب شرق 

تعداد شش استخر انتخاب و در هر دریای خزر 

 مستقیم نزدیک صورتاز سه ایستگاه به استخر 
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برداری نمونه ورودی، میانی، نزدیک خروجی

آب با استفاده  انجام گرفت از هر استخر سه لیتر

های سطحی آب های یک لیتری از الیهاز بطری

آوری شد متری جمعسانتی 50تا  30حدود 

(. بعد از همگن 1392زاده ساروی، )نصراله

از مجموع نمونه آب این سه ایستگاه یک  ،کردن

نمونه شاخص به حجم یک لیتر تهیه شد. 

 50 لهیوسبه بالفاصله  شده برداشتهای نمونه

خنثی به ازای هر لیتر آب  لیتر فرمالینمیلی

برداری برخی از شدند. در محل نمونه تثبیت

فیزیکی و شیمیایی آب شامل دما،  هایویژگی

هدایت الکتریکی  ،، اکسیژن محلولpHشوری، 

 منظوربه و  گیری و ثبت شدشفافیت اندازه و

نیترات و فسفات میزان های شاخصگیری اندازه

 برایها شد. سپس نمونه یک لیتر آب برداشت

سازی، شناسایی و شمارش به آزمایشگاه آماده

منتقل و در دمای ثابت آزمایشگاه و در مکان 

داری شدند تا روز نگه 10-14تاریک به مدت 

فیزیکوشیمیایی های شاخص کنند.رسوب  کامال

مانده نیز بالفاصله بعد از انتقال به آزمایشگاه باقی

 گیری شد.اندازه

برای شناسایی و ها نمونهسازی آمادهجهت 

 لیترمیلی 300آب رویی سیفون شد و  ،شمارش

لیتری منتقل میلی 10تا  50مانده به ظروف باقی

دور در دقیقه  3000دقیقه در  5و به مدت 

لیتر میلی 30تا به حجم نهایی  شدندسانتریفیوژ 

در سه تکرار  از نمونهلیتر میلی 1/0برسد. مقدار 

اینورت و میکروسکوپ  میکروسکوپ لهیوسبه 

با استفاده از و  40 عدسیبا دار دوربیننوری 

جمله  کلیدهای شناسایی مصور مختلف از

 Boney (1989،)(، 1379اسماعیلی ساری )

Bellinger  وSigee (2010،)  محمدی

و  گرفت بررسی قرار مورد ( و غیره1378)

 شد.  شناسایی

فسفات ابتدا گیری نیترات و برای اندازه

استانداردهای معین تهیه شد و بعد از انجام 

ها به وسیله مراحل آزمایش، میزان جذب نمونه

دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده و سپس مقدار 

 نیترات و فسفات محاسبه شد.

ها با روابط بین جمعیت فیتوپالنکتون

 آزمونفیزیکی و شیمیایی از طریق های شاخص

ها یسه میانگین بین ماههمبستگی پیرسون و مقا

آزمون وسیله به های فیتوپالنکتون و شاخه

 One-wayطرفه )واریانس یکتحلیل 

ANOVA)  درصد  95در سطح اطمینان

(05/0>P )افزار در نرمSPSS  مورد ( 16)نسخه

همچنین رسم نمودارها در  .بررسی قرار گرفت

 انجام شد. Microsoft Excel 2013افزار نرم
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 نتایج

آوری شده از های آب جمعدر نمونه

روند تغییرات میانگین  ،استخرهای پرورش میگو

کمترین میزان  دادها نشان ماه هیکلدر  pHکل 

pH  در آن و بیشترین میزان  ورماهیشهردر

در بررسی تغییرات میانگین  مشاهده شد. رماهیت

ها کمترین ماه هیکلکل اکسیژن محلول در 

و  مهرماهمیزان میانگین اکسیژن محلول به 

 .داشتتعلق  ماهبهشتیاردبیشترین میزان به 

در مطالعه تغییرات میانگین کل شوری در 

ها نیز کمترین و بیشترین میزان ماه هیکل

 بهشتیاردهای به ماه به ترتیب میانگین شوری

مطالعه تغییرات  .داشتاختصاص  وریشهرو 

ها ماه هیکلمیانگین کل هدایت الکتریکی آب در 

نشان داد که کمترین میزان هدایت الکتریکی 

 مهرماهدر  آنو بیشترین میزان  خردادماه درآب 

دما در بررسی تغییرات میانگین کل  شد. دیده

و  مهرماه درها کمترین میزان دما ماه هیکلدر 

  مردادماهو  ماهتیر در آنبیشترین میزان 

روند تغییرات میانگین کل شفافیت  .دشمشاهده 

که کمترین میزان  دادها نشان ماه هیکلدر 

و بیشترین میزان  خردادماهمیانگین شفافیت به 

مطالعه تغییرات میانگین  .داشتتعلق  مهرماهبه 

ها نشان داد که کمترین ماه هیکلکل فسفات در 

در به ترتیب و بیشترین میزان میانگین فسفات 

روند  مشاهده شد.  ورماهیشهرو  ماهبهشتیارد

تغییرات میانگین کل نیترات نیز کمترین و 

 ماهخرداددر به ترتیب بیشترین میزان نیترات را 

(. انحراف معیار و 1نشان داد )شکل  مهرماهو 

فیزیکی و شیمیایی های شاخص کل میانگین

ها در تمام ماه برداری درنمونه هایایستگاه

 نشان داده شده است.  1جدول 

استخر  6ی تونکتوپالنیف وامعج بررسیدر 

 23ی کل طور به ،پژوهش حاضردر مطالعه  مورد

بودند. شاخه  6جنس شناسایی شد که متعلق به 

جنس  Bacillariophyta، 6 جنس به شاخه 8

 جنس به شاخه Cyanophyta، 5 به شاخه

Chlorophyta، 2 جنس به شاخه 

Dinophyta، 1 جنس به شاخه Cryptophyta 

تعلق  Euglenophyta جنس به شاخه 1و 

ماه  6ها در طول فراوانی فیتوپالنکتون .داشت

مشخص شده است. همچنین  2پرورش در شکل 

های شناسایی شده در هر استخر در جنس

 به تفکیک نشان داده شده است. 2جدول 
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در  فیزیکی و شیمیایی در استخرهای پرورش میگوی گمیشانهای شاخص: تغییرات ماهیانه 1شکل 

 انحراف معیار( ±)میانگین  1395اردبیهشت تا مهر 
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ی هاماه ها درکل ایستگاهفیزیکی و شیمیایی های شاخصدامنه تغییرات انحراف معیار و میانگین، : 1 جدول

 1395اردبیهشت تا مهر از  در استخرهای پرورش میگوی گمیشانبرداری مختلف نمونه

 ماه

 شاخص

 اردیبهشت
ABCDEF 

 خرداد

ABCDEF 

 تیر

ABCDEF 

 مرداد

ABCDEF 

 شهریور

ABCDEF 

 مهر

ABCDEF 

pH 

Min-Max 

089/0±8 

1/8-9/7 

186/0±06/8 

3/8-8/7 

194/0±08/8 

3/8-8/7 

281/0±05/8 

3/8-7/7 

122/0±7/7 

9/7-6/7 

121/0±8/7 

8-7/7 

  (mg/L) اکسیژن محلول

Min-Max 

44/0±06/6 

7/6-6/5 

38/0±7/5 

3/6-3/5 

22/0±7/5 

9/5-3/5 

28/0±3/5 

7/5-5 

18/0±7/4 

5-5/4 

13/0±8/3 

06/4-7/3 

 (ppt) شوری

Min-Max 

44/0±3/24 

9/24-8/23 

45/0±05/25 

6/25-3/24 

58/0±4/25 

1/26-6/24 

33/0±9/25 

5/26-5/25 

56/0±6/26 

3/27-9/25 

18/0±7/25 

26-6/25 

 (μS/cm) هدایت الکتریکی

Min-Max 

85/0±2/32 

4/33-4/31 

60/1±7/31 

1/34-30 

007/1±7/32 

8/33-2/31 

98/0±8/31 

2/33-1/31 

32/0±03/32 

3/32-5/31 

97/0±1/33 

3/34-4/31 

 (C°) دما

Min-Max 

36/0±06/31 

5/31-5/30 

17/0±1/31 

3/31-8/30 

41/0±4/33 

1/34-9/32 

35/0±4/33 

8/33-9/32 

28/0±11/32 

5/32-7/31 

48/0±03/31 

7/31-3/30 

 (cm) شفافیت

Min-Max 

96/0±03/33 

5/34-32 

66/0±32 

8/32-31 

60/0±2/35 

1/36-5/34 

78/0±7/35 

37-35 

59/0±7/36 

5/37-36 

78/1±3/46 

49-1/44 

 (mg/L) فسفات

Min-Max 

007/0±01/0 

02/0-0 

012/0±018/0 

03/0-0 

023/0±022/0 

06/0-0 

108/0±059/0 

28/0-0 

048/0±043/0 

14/0-02/0 

008/0±008/0 

02/0-0 

 (mg/L) نیترات

Min-Max 

251/0±195/0 

65/0-0 

228/0±148/0 

55/0-0 

812/0±778/0 

89/1-0 

497/1±305/1 

04/4-07/0 

132/3±513/1 

9/7-0 

341/2±416/2 

80/5-17/0 

A ،B ،C ،D ،E  وF برداری شدهی نمونهرورش میگوپ: استخرهای 
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های مختلف ها در استخرهای مختلف پرورش میگوی گمیشان در ماه: فراوانی فیتوپالنکتون2شکل 

 1395برداری از اردبیهشت تا مهر نمونه
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 1395 اردبیهشت تا مهرطی  در استخرهای پرورش میگوی گمیشانشده های شناسایی : جنس2جدول 

 تیر خرداد اردیبهشت ماه

 ایستگاه

 جنس
A B C D E F A B C D E F A B C D E F 

Chlorophyta 

Ankistrodesmus + + + + + + + + + + + + - - - - - - 

Chlamydomonas + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Oocystis + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Senadesmus - - - - - - - + - + + + + + + - + + 

Tetradron + - - + + + + + + + + + + + + + + + 

Cyanophyta 

Aphanotece + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Anabena + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Lyngbya - - - + - - - - - - - - - - - - - - 

Ocillatoria + + + + + + + + + + + - + + - - - + 

Raphidiopsis + - + - + + - - + - + + - - - - - - 

Spirulina + - - - + + - - + - + - - - - - - - 

Bacillariophyta 

Cyclotella + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Cymbella - - - + + - - + - - + - + + + + + + 

Chaetocerous - - - - - - + + + + + + + + + + + + 

Fragillaria - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Gyrosigma + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Nitzschia + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + 

Navicula + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Surirella + + + + - + + + + + + + + + + + + + 

Dinophyta 

Pridiniun + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Ceratium + + + - + - - - + + + + + + + + + + 

Cryptophyta 

Cryptomonas + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Euglennophyta 

Euglena + + + + + + + + + + - + + + + + + + 
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 1395در استخرهای پرورش میگوی گمیشان طی اردبیهشت تا مهر شده های شناسایی : جنس2ادامه جدول 

 مهر شهریور مرداد ماه

 ایستگاه

 جنس
A B C D E F A B C D E F A B C D E F 

Chlorophyta 

Ankistrodesmus + - - + + - - - + - - + - - - - - - 

Chlamydomonas + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Oocystis + + + + + + - + + + + + + + + + + + 

Senadesmus + + + + + + + - + - + - + - + - - + 

Tetradron + + + + + + - + + + + + - - + + + + 

Cyanophyta 

Aphanotece + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Anabena + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Lyngbya - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ocillatoria + + + + + + - + - - + + + + - + - + 

Raphidiopsis + - - + + - - - - - - - - - - - - - 

Spirulina - - - + - - - - - - - - - - - - - - 

Bacillariophyta 

Cyclotella + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Cymbella - + + + + + + + + + + + - + - + - + 

Chaetocerous + + + + + + + + + - + + - - - - - - 

Fragillaria - - - - - - + - - + + + - - - - - - 

Gyrosigma + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Nitzschia + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Navicula + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Surirella + + + + + + + + + + + + - + + + + + 

Dinophyta 

Pridiniun + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Ceratium + + - + - - + + + - + + - - - - - - 

Cryptophyta 

Cryptomonas + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Euglennophyta 

Euglena + - + + + + + + + - + + - - + - + + 
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 Chlorophytaبیشترین فراوانی در شاخه 

در ماه خرداد و در  Chlamydomonasجنس 

در ماه تیر در جنس  Cyanophytaشاخه 

Aphanothece های مشاهده شد. جنس

Nitzschia  وPyridinium  در خرداد ماه به

و  Bacillariophytaهای ترتیب در شاخه

Dinophyta  بیشترین فراوانی را به خود

 اختصاص دادند.

طرفه بین نتایج تجزیه و تحلیل واریانس یک

های فیتوپالنکتون در ها و شاخهمیانگین ماه

ا طول مدت نمونه برداری اختالف معنی داری ر

های فیتوپالنکتون نشان ها بین شاخهدر تمام ماه

(. بر اساس 4و  3های ؛ جدولP<05/0)داد 

آزمون همبستگی پیرسون تغییرات بین 

های شاخصهای فیتوپالنکتون با اکثر شاخه

های فیزیکی و شیمیایی در تمامی ماه

 داری را نشان دادبرداری اختالف معنینمونه

(.5)جدول 

 

های فیتوپالنکتون در استخرهای پرورش و شاخه هاطرفه بین ماهواریانس یک نتایج آزمون تحلیل: 3 جدول

 انحراف معیار( ±)میانگین  1395اردبیهشت تا مهر از  میگوی گمیشان

  اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر

2/33±1/03 
ab  23/33±15/17 

ab  55/66±39/53 ab  47/50±21/26 ab  51±24/74 ab 41/16±9/06 a Cyanophyta 

3±1/78 ab 26/33±9/81 b 74/63±15/94 b 76/83±23/31 b 80/66±14/26 c 43/66±5/27 b Bacillariophyta 

6/16±4/62 b 16±9/01 ab 40/16±15/84 ab 46/66±25/95 ab 80/83±38/14 c 39/50±12/59 a Chlorophyta 

5/16±5/41 ab 15±10/35 ab 38±38/31 ab 62/50±31/84 b 71/66±9/24 bc 43/16±7/46 b Dinophyta 

2/33±2/25 ab 20/33±7/84 ab 33/33±23/14 a 59/33±22/39 ab 94/16±27/03 c 35/33±11/39 a Cryptophyta 

11/16±1/47 a 11/83±3/97 a 29±29/57 a 31/33±8/57 a 33/16±11/35 a 29/66±9/56 a Euglenophyta 

 (.P<05/0دار است )در هر ردیف نشان دهنده وجود اختالف معنیحروف متفاوت 

 

های فیتوپالنکتون در استخرهای پرورش ها و شاخهطرفه بین ماه: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک4جدول 

 (1395اردبیهشت تا مهر ) میگوی گمیشان

  اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر

104/2  77/1  12/2  72/2  64/5  903/1  F 

092/0  147/0  090/0  038/0  001/0  123/0  sig 
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های فیتوپالنکتون و عوامل فیزیکوشیمیایی در استخرهای : همبستگی پیرسون بین فراوانی شاخه5جدول 

 (1395)اردبیهشت تا مهر  پرورش میگوی گمیشان
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- 846/0 * 295/0  - 909/0 * 360/0  - 720/0  - 428/0  907/0 * 838/0 * 668/0  0/662 805/0  494/0  776/0  1 Cyano phyta 

- 655/0  460/0  - 813/0 * 087/0  - 978/0 ** - 067/0  591/0  384/0  262/0  786/0  753/0  663/0  1  Chloro phyta 

- 369/0  580/0  - 625/0  498/0  - 623/0  409/0  375/0  085/0  512/0  488/0  337/0  1   Bacillariophyta 

- 968/0 ** - 145/0  - 903/0 * - 223/0  - 684/0  - 662/0  871/0 * 598/0  159/0  946/0 ** 1    Dino phyta 

- 885/0 * - 095/0  - 870/0 * - 297/0  - 729/0  - 460/0  741/0  333/0  011/0  1     Crypto phyta 

- 331/0  473/0  - 467/0  890/0 * - 204/0  031/0  536/0  688/0  1      Euglenophyta 

- 685/0  - 028/0  - 600/0  323/0  - 282/0  - 623/0  768/0  1       pH 

- 954/0 ** 002/0  - 930/0 ** 185/0  - 538/0  - 644/0  اکسیژن محلول        1 

691/0  653/0  409/0  419/0  005/0  شوری         1 

576/0  - 556/0  770/0  - 099/0  هدایت الکتریکی          1 

064/0  710/0  - 174/0  دما           1 

931/0 ** - 199/0  شفافیت            1 

156/0  فسفات             1 

 نیترات              1

 .01/0داری : معنی**؛ 05/0داری در سطح : معنی*

 

 بحث

مدیریت آب استخرهای پرورشی یکی از 

ترین مسائل در امر پرورش میگو است. مهم

ها و ارتباط آن با کیفی پالنکتون فراوانی کمی و

شرایط محیطی امری ضروری در تکثیروپرورش 

ها به تعادل یعنی تولید پالنکتون ،آبزیان است

 فیزیکوشیمیایی بستگی اکولوژیکی میان عوامل

 دردر مطالعه حاضر، (. Villalon, 1991) دارد

آوری شده از استخرهای های آب جمعنمونه

های اردیبهشت طی ماه ی گمیشانپرورش میگو

های بین ایستگاه pHتغییرات روند  ،تا مهر

را در ماه شهریور  pHمطالعاتی کمترین میزان 
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 رداد، تیرهای خرا در ماه pHو بیشترین میزان 

در استخرهای  pH میزان مرداد نشان داد. و

در منطقه گمیشان در مطالعات  بررسی شده

( 8/7-2/8)در محدوده مطلوب  (1388صالحی )

 در نوسان بود. در مطالعه فارابی و همکاران

در استخرهای پرورش میگوی گمیشان  (1394)

pH و در 7/8ی شده در هنگام صبح ریگاندازه 

در  pHبود که میزان  9/9 هنگام عصر

. بود باالاستخرهای مورد آزمایش تا حدودی 

Nasrollahzadeh  گزارش  (2008)و همکاران

در دریای خزر در  pH بیشترین مقداردادند 

 گرفتهمناسب در نظر  pHمحدوده  تابستان بود.

 5/7-5/8 برای آب استخرهای پرورش میگو شده

(. طبق Chine, 1992)است  8/7-2/8 احیترجو 

های باالتر  Tucker (1998 )pHو  Boydنظر 

از این محدوده سبب کاهش تغذیه و  ترنییپاو 

مرگ  رشد میگو و در صورت تداوم سبب

)باالتر از مقدار  pH ادیمقدار زد. افزایش نشومی

 دهنده نشانظهر ممکن است  از مطلوب( در بعد

 فتوسنتز ویند آکربن در فر دیاکسیدمصرف 

تجمع در اثر  قبل از طلوع خورشید pHکاهش 

از تنفس موجودات زنده  کربن ناشی دیاکسید

در حد  pHدر طول شب باشد. نوسانات روزانه 

واحد طبیعی است اما افزایش نوسانات بیش  5/0

ی و اندازپوستاز این حد سبب کندی رشد، 

به  و (1381)خدامی،  دشویماسترس در میگو 

ک و سولفید هیدروژن باعث افزایش آمونیا عالوه

(. نتایج Chen and Chen, 1992) شودنیز می

 مطالعاتحاضر با پژوهش از به دست آمده 

و  Nasrollahzadeh( و 1388صالحی )

 داشت. مطابقت( 2008همکاران )

 نیدر بتغییرات اکسیژن محلول بررسی 

کمترین و  ،هاهای مطالعاتی در تمام ماهایستگاه

در به ترتیب بیشترین میزان اکسیژن محلول را 

و اردیبهشت نشان داد. سنجش اکسیژن مهر 

ی در مدیریت صحیح پروریآبزمحلول در 

استخرهای پرورشی نقش حیاتی دارد. میزان 

گمیشان ی شده در منطقه ریگاندازهاکسیژن 

در  گرمیلیم 3-8/6( بین 1375توسط دندانی )

قرار  قبول قابلنوسان بود که در محدوده  در تریل

( میزان 1394) و همکاران داشت. صالحان

اکسیژن محلول را در استخرهای منطقه 

گمیشان بررسی کردند و این تغییرات در 

قرار گرم در لیتر( میلی 7تا  5)محدوده مطلوب 

در  گرمیلیم 5میزان اکسیژن محلول  داشت.

در  گرمیلیم 5/2-10)محدوده استاندارد  لیتر

میزان در جهت داشتن  نیترمناسبلیتر( 

میزان رشد و سالمت  نیترعیسربهترین تغذیه، 

کامل آبزی است و غلظت فوق اشباع آن مضر 

در این پژوهش میانگین  (.Boyd, 1998) است
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اکسیژن محلول در محدوده مناسب قرار داشت. 

وجود اکسیژن کافی در منطقه برای امر  از علل

ی فصلی در بهار و تابستان بادهاوزش  ،پرورش

است که موجب تالطم و اختالط آب و نیز 

. عامل دشویمشکوفایی جلبکی و تولید اکسیژن 

ی هوادهی در هاستمیسدیگر استفاده از 

در طول دوره پرورش  مطالعه مورداستخرهای 

  است.

های مطالعاتی در شوری آب بین ایستگاه

میزان شوری  نیرشتیو ب ها کمترینتمام ماه

را در شهریور و اردیبهشت نشان داد.  محلول

 مطالعه( در 1394) صالحان و همکاران

استخرهای پرورش گمیشان میزان شوری 

گرم در لیتر را مشاهده کردند که  1/43-5/23

این تغییرات شوری بیشتر از محدوده مطلوب 

 25تا  20بود. شوری آب از هزار(  در 36تا  24)

، هزار روند صعودی داشت )صالحیگرم در 

درجه  توجه قابلاز دالیل افزایش  (.1389

به کاهش ارتفاع آب  توانیمشوری آب منطقه 

نزوالت آسمانی و تبخیر کاهش تاالب گمیشان، 

اشاره کرد. هر یک از در فصول پرورش میگو باال 

های آبزیان یک دامنه شوری مناسب برای گونه

از این دامنه جانور باید زیستن دارند که در خارج 

ی صرف تنظیم فشاراسمزی امالحظه قابلانرژی 

وانامی دارای دامنه تحمل شوری  میگوی کند.

(. میزان 1386)زرنشان و پذیر، است وسیعی 

با شوری محلول در استخرهای میگوی گمیشان 

 وانامی برای میگوی تحمل قابلکه  این وجود

دامنه  درپرورش اما فقط در اوایل دوره است، 

و با باال رفتن آن میگو باید  داشتمطلوب قرار 

انرژی بیشتری صرف تنظیم اسمزی خود با 

رشد  بازدهمحیط کند که موجب پایین آمدن 

(. از سوی دیگر Fast and James, 1999) دش

با افزایش شوری میزان اکسیژن محلول در آب 

ی رشد میگو مطلوب امر براکه این  افتی کاهش

(. Chanratchakool et al., 1995)نیست 

هایی که در دریای خزر ی جلبکهاگونهبرخی از 

توانند میکه  هستندهالوپ یپل کنندیمزندگی 

. در بین کننددر درجات مختلف شوری زندگی 

هالین دریای خزر در های پالنکتونی یوریجلبک

را  Pridiniumتوان ی میو جنوبقسمت میانی 

شوری   تحمل  توانایی  هاگونه  برخی برد.   نام

های گونه جهینت در ،دارند رادر هزار  37-2

ی هاطیمحدریای خزر در  تونکتوپالنیفدریایی 

شوند و پایین ظاهر می نسبتای هایشورآبی با 

فراوانی هالوپ که میزان در آن مناطق پلی

کنند، زندگی می دارند را هاگسترده نمک

های دریایی به آب های جلبکبنابراین گونه

 آبهای آب شیرین به از گونه ترآسانشیرین 

(. نتایج Kasimov, 1994) کنندمی شور عادت
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با نتایج  شوری در مطالعه حاضری ریگاندازه

و  هاتفاوتانجام دادند  درگذشتهکه  مطالعاتی

تواند به علت تفاوت محل ی دارد که میتشابهات

 ی باشد.بردارنمونه

هدایت الکتریکی آب بین  گیریاندازه

ها نشان داد های مطالعاتی در تمام ماهایستگاه

که میانگین کمترین میزان هدایت الکتریکی به 

 میزان هدایت الکتریکی به نیشتریو بماه خرداد 

یا قابلیت  EC. داشتشهریورماه اختصاص 

هدایت الکتریکی معیاری از قدرت الکتریکی آب 

میزان  دهنده نشانتقریبی  طوربه است که 

(. Allan, 1995) ی محلول در آب استهاونی

 Dordipourهدایت الکتریکی آب دریای خزر را 

ی بهار و هافصلدر  2004 و همکاران در سال

بر  سنمزیمیکرو 21-23تابستان به ترتیب 

گزارش دادند. طی بررسی ژئوشیمی متر سانتی

هدایت  ،ی در منطقه بهشهرطیمحستیز

میکروزیمنس بر  24/0-28/5الکتریکی آب دریا 

)شارمد و کرباسی،  ارزیابی شدمتر سانتی

1385.) 

های روند تغییرات دما بین ایستگاهبررسی 

ها میانگین کمترین میزان مطالعاتی در تمام ماه

در دما را در مهرماه و بیشترین میزان دما را 

( 2007و همکاران ) Resende نشان داد. ماهریت

نشان دادند که تغییرات زمانی و دما عامل 

است.  تونکتوپالنیفتغییرات ترکیب و ساختار 

های گرم سال با دما در ماه هافیتوپالنکتونتعداد 

هر چه دما در اعماق کاهش  .نسبت مستقیم دارد

. ابدییمنیز کاهش  هافیتوپالنکتونتعداد  یابد

استخرهای  دری شده ریگاندازهمیزان دمای آب 

( بین 1375گمیشان توسط دندانی ) منطقه

گزارش شد.  گرادیسانتدرجه  8/33تا  1/19

 وانامی میگوی   برای  حرارت درجه   بهترین

با  اصوال .است گرادیسانتی درجه 30-23

گرم به باال( درجه حرارت  12) افزایش وزن میگو

یابد و برای مطلوب برای رشد کاهش می

درجه  27دمای باالتر از  تربزرگمیگوهای 

 که مفید باشد مضر است بیش از آن گرادیسانت

(Wyban and Sweeney, 1991 .) در مطالعه

مجتمع میگوی نوسانات دمایی در حاضر 

داشت. گمیشان در محدوده استاندارد قرار 

بنابراین میزان دمای آب در استخرهای میگوی 

 قبول قابلوانامی میگوی یست گمیشان برای ز

 .بود

های مطالعاتی در شفافیت آب بین ایستگاه

و که میانگین کمترین  دهدیمها نشان تمام ماه

و  مهر  خردادمیزان شفافیت در  نیشتریب

ی ریگاندازهمشاهده شد. دیسک سکشی برای 

گیرد که قرار می استفاده موردشفافیت آب 

ها جمعیت جلبکشفافیت را نسبت به چگالی و 
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 کندو مواد جامد معلق در آب تعیین می

(Heiskary, 1985 افزایش .)هافیتوپالنکتون 

 هیتخل ریثاتدر جنوب غربی دریای خزر تحت 

که باعث کاهش شفافیت است  هارودخانه

. کاهش عمق (Bagheri et al., 2010) شودمی

به علت افزایش  2006دیسک سکشی در سال 

 رخ داددر جنوب غربی دریای خزر فیتوپالنکتون 

(Bagheri et al., 2011) بر اساس نظر .

شفافیت در محدوده  1379تمجیدی در سال 

 تونکتوپالنیفمعرف کمبود  متریسانت 60تا  45

 متریسانت 60و شفافیت باالی است در محیط 

دلیل بر ناکافی بودن حاصلخیزی استخر و خطر 

میزان مطلوب  رشد جلبک در کف استخر است.

 متریسانت 35-45شفافیت برای پرورش میگو 

(. بنابراین Boyd, 1998) است شدهانیب

در  شده محاسبهتوان گفت میانگین شفافیت می

در مطالعه حاضر استخرهای میگوی گمیشان 

است  قبول قابل بایتقر وانامیبرای رشد میگوی 

 .ردی گذشته مطابقت داهاافتهیبا و 

میزان فسفات در  نیشتریو بکمترین 

و شهریور مشاهده شد.  بهشتیاردهای ماه

از  عمدتاافزایش غلظت مواد مغذی در دریا 

بنابراین در  .ردیگیم صورتها طریق رودخانه

باالترین غلظت مواد مغذی  معموالمنطقه مصبی 

تمجیدی  .(Feyzioglu, 2006) شودیافت می

 دورهنتیجه گرفت که در ابتدای  1379در سال 

میزان  ،پرورش با افزودن کود در استخرها

به اما  شود.کم می aفسفات زیاد و کلرفیل 

و میزان فسفات کاهش  با باروری استخر جیتدر

طی ، واقع در .ابدییمافزایش  aکلروفیل  زانیم

در  .دشویممصرف  فتوسنتز فسفاتعمل 

ای فیتوپالنکتون وجود پراکنش توده کهمناطقی 

ی و اتوده صورتبه فسفر آلی  شیدارد افزا

شود. در فصل زمستان فسفر می ی ایجادانقطه

معدنی در نواحی سطحی و زیر الیه سطحی در 

ی آب هایوروددریای خزر به دلیل افزایش 

با  .شودشیرین و کاهش مصرف انباشته می

افزایش  ،در فصل تابستان به ویژهافزایش دما 

معدنی شدت فتوسنتز منجر به مصرف فسفر 

میزان فسفر (. Nausch et al., 2007) شود

در  گرمیلیم 0-6/1ی طبیعی هاآببرای معدنی 

مقادیر فسفات  .است شده گرفتهلیتر در نظر 

 بودطبیعی  کامال و پساب هاکانال، هارودخانه

(Boyd, 1998).  شده ثبتولی دامنه فسفات 

در مقایسه با مقادیر  مطالعه مورددر استخرهای 

ی پرورشی تا حد استخرهابرای  قبول قابل

 .بودزیادی 

و  بهشتیاردمیزان نیترات به  کمترین

. داشتمیزان به شهریور اختصاص  نیشتریب

تولید اولیه نیازمند مواد مغذی است، آب دریا 
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و برخی از  داین عناصر شیمیایی را دار بایتقر

سنتز مواد  منظوربه نیترات و فسفات  مانند هاآن

ی اهمیت خاصی تونکتوپالنیفآلی در موجودات 

 مطالعهاز  آمده دست بهبر اساس نتایج  دارند.

در سواحل استان ( 1395قرایی و همکاران )

مشخص شد که گلستان و خلیج گرگان 

ی فصل تابستان هاماهبیشترین میزان نیترات در 

همراه با افزایش  مردادماه. کاهش نیترات در بود

pH  تواندیمدر سواحل جنوب غربی دریای خزر 

 موادافزایش فتوسنتز و مصرف  دهنده نشان

 ,Khosropanah) مغذی در این فصل باشد

2011.) 

 تغییرات تعداد در مطالعه حاضر،

 های مختلف معنی دار بودها در ماهفیتوپالنکتون

(05/0>P .) تراکم جوامع فیتوپالنکتونی در

به تدریج با رسیدن به  خردادماه افزایش یافت و

پایان مرحله پرورش در مهرماه از میزان تراکم 

مطالعه نتایج این  جوامع فیتوپالنکتونی کم شد.

نشان داد که مدیریت کیفیت آب در استخرهای 

دن محیط زیست ناشی پرورشی به دلیل کم بو

ورود مواد مغذی دفعی و مواد  از تراکم باال،

اثیر مستقیمی بر تغذایی باقی مانده در استخر 

تواند میو حتی ها دارد جمعیت فیتو پالنکتون

 پالنکتونی نامطلوب درموجودات منجر به ایجاد 

بررسی  با 1379استخر شود. سراجی در سال 

عباس گزارش  ی منطقه بندرهافیتوپالنکتون

های خنک در ماه هافیتوپالنکتونکرد که تراکم 

نتایج  اما بود،های گرم سال سال بیشتر از ماه

را در  هافیتوپالنکتونپژوهش حاضر تراکم 

های خنک سال های گرم سال بیشتر از ماهماه

های موجود بین نتایج پژوهش . اختالفدادنشان 

در نوع،  تواندیمدیگر با نتایج پژوهشگران حاضر 

های پرورشی، ی گونهسازرهیذخسن و تراکم 

های مختلف پرورش، سن اقلیم منطقه، فصل

ها در استخرها، استخرها، بیوماس ماکروفیت

 نیماتی، نوع خاک بستر، منبع کوددهمدیریت 

 Soon) باشد ،های ناشناختهرابطه ریو ساآب 

Park and Wung Shin, 2007 .)نظر از 

 هایبسیاری از ویتامین هافیتوپالنکتونای تغذیه

طبیعی و عناصر نادر را به محیط آب اضافه 

کنند و منبع غنی از پروتئین، کربوهیدرات و می

اسیدهای چرب ضروری هستند )ریاحی،  ژهیو به

های (. برای مدیریت صحیح اکوسیستم1387

آبی مانند استخرهای پرورشی میگو اطالعات 

فیزیکی و های شاخصدرباره چرخه زیستی، 

حفظ کیفیت مناسب آب امری  شیمیایی و

این امر سبب افزایش  .شودضروری محسوب می

رفتن  مواد مغذی در استخرها که باعث باال

در نتیجه افزایش و ها فراوانی فیتوپالنکتون

الروها و افزایش ها و پستتغذیه زئوپالنکتون
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توان از این طریق می که یطوربه  ،شودرشد می

 غذای کافی برای باال و به محیط پرورش عالی

 یدا کرد.رفتن توان تولیدی استخر دست پ

 

 قدردانی و تشکر

از زحمات تمام کسانی که ما را در انجام این 

یاری نمودند صمیمانه تشکر و قدردانی پژوهش 

 گردد.می
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Abstract  

This study was conducted to evaluate water quality impacts on phytoplankton 

community and nutritional status of the Gomishan shrimp ponds. During the 

breeding season (May-October 2016), water was sampled using one-liter dark 

bottles from 6 ponds and in each pond, three stations, near the entrance, the 

middle and near the outlet. At the sampling site, some physical and chemical 

factors of water were measured and recorded, including: temperature, salinity, 

pH, dissolved oxygen (DO), turbidity and EC. Water Samples were transferred 

to the laboratory for measuring nitrate and phosphate, as well as the identification 

and counting of phytoplankton. Total of 23 genus belonging to 6 phylum recorded 

for the ponds. Bacilloriophyta and Dinophyta phylums dominated the 

phytoplankton community in June. There was a significant difference in 

phytoplankton phylum abundance among months of study period (P<0.05). The 

results showed that all recorded environmental factors were in an optimal range, 

while DO and salinity variations were considerable. Pearsons test analysis 

revealed that there is significant correlation between phytoplankton abundant and 

environmental factors in the study period. 

Key words: Phytoplankton, Salinity, Dissolved Oxygen, Gomishan. 
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