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در فراواني ماكروزئوبنتوزها و تنوع مقايسه
گيالن دراستان چيني ماهيان كپور پرورش مزرعه سه

چكيده
ورود ي، قسمت ۳ رسوبات از گيالن، استان چيني در ماهيان كپور پرورش هكتاري مزرعه ۱ ۳ ماكروزئوبنتوزهاي فراواني تعيين براي
آمد . در گيري بعمل نمونه مربع متر ۲۷۲ سانتي مساحت با استفاده از يك گراب با ۸ ماه، مدت به و يكبار روز هر ۱۵ خروجي، مياني و
د ر گروههاي فوق فراواني ميانگين گرد يدند. شناسايي پايان) (شكم Gastropoda و Tubificidae، Chironomidae گروه بررسـي ۳ اين
و تابستان بهار، فصول در Tubificidae فراواني ميانگين گرديد . تعيين درصد ۲/۵۷ و ۲۰/۲۶ ،۷۷/۱۸ ترتيب به دوره، كل در و مزرعه ۳
پاييز و فصول بهار با تابستان در فصل گروه اين فراواني بين بوده و متر مربع د ر عد د ۲۷۸ و ۸۶۴ ،۲۷۹ ترتيب به سه استخر د ر پاييز
۶۴ و  ۸۷ ،۲۲۱ ترتيب به مزرعه سه در پاييز و تابستان بهار، در Chironomidae فصلي فراواني .(p وجود دارد (۰/۰۵> اختالف معنيد ار
تعيين در .(p <۰/۰۵) دارد وجود معنيد ار اختالف فصول ساير با فصل بهار در گروه، اين فراواني بين كه گرديد،. مربع تعيين متر عدد د ر
مربع متر در گرم ۰/۴ اعداد ۲/۳، ۰/۶۷ و ترتيب به پاييز و تابسـتان بهار، فصول د ر و مزرعه سـه Chironomidae د ر ميانگين زيتوده
در تعيين .(p<۰/۰۵) وجود دارد اختالف معني دار و پاييز تابستان فصل با د و بهار فصل در Chironomidae توده بين زي كه آمد ، بدست
بدست آمد. متر مربع عد د د ر ۲۷ و  اعداد ۴، ۱۴ ترتيب به پاييز و تابستان بهار، مزرعه، د ر فصول سه د ر شكم پايان ميانگين فراواني
د ر Gastropoda فراواني .(p <۰/۰۵) دارد وجود معني دار اختالف تابستان و بهار فصل با دو فصل پاييز د ر Gastropoda فراواني بين كه
پاييز و بويژه فصل در Gastropoda فراواني صد نگرديد. در يافت مزارع بستر ماهها در برخي در حتي و بوده كم مختلف ماهها و فصول
سـاير از (۲۱/۲۸ د رصد) بيش ۲ مزرعه ورودي ۹/۳۷ و ۲۴/۶۳ درصد) و قسـمت ترتيب مزرعه ۱ (به خروجي و ورودي قسـمتهاي در
د رصد بررسي در گرد يد. يافت Gastropoda و Chironomidae معمولي، كپور روده ماهي محتويات بررسـي بود. در قسـمتها و فصول
مواد درصد ميانگين مييابد . افزايش آلي درصد مواد بستر مزارع، خروجي طرف به ورودي از گرديد كه مشخص بستر رسوبات آلي مواد
د ر همچنين گرديد. درصد محاسبه ۱۳/ ۲۱ و ۱۰ /۹۷ تيب ۸/۶۷، بتر دوره كل د ر استخرها خروجي و مياني ورود ي، قسمتهاي د ر آلي
ميانگين ۳۶/۳۴ درصد تعيين گرديد . رس و ميزان سيلت و د رصد ميزان ماسه ۶۱/۳۱ مزرعه، ۳ ميانگين در طور رسوبات، به بند ي دانه
دوره در كل و مزرعه در ۳ pH و رويت قابل عمق آب، در محلول اكسيژن ميزان آب، حرارت درجه پارامترهاي فيزيكو-شيميايي مثل

گرديد. گيري اندازه ۷/۹۰ و متر سانتي ليتر، ۳۴/۲۲ در گرم ميلي گراد، ۷/۶۴ سانتي درجه ترتيب ۲۶/۲۵ به پرورش

استان گيالن خاكي، استخر ماهيان چيني، كپور مواد آلي، كل تنوع، ماكروزئوبنتوز، فراواني، كلمات كليد ي:
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مقدمه
جويبارها،  ها، درياچه بستر د ر كه مي باشند موجوداتي ماكروزئوبنتوزها  
از ــتر بيش موجود ات اين اند ازه ميكنند (۹). ــت زيس دريايي آبهاي و مصبها
تغذيهاي طريق فعاليت از را رسوبات موجودات اين متر ميباشد (۵). ميلي ۰/۵ 
تحقيق در شد ه ــايي شناس گروههاي كلي طور به مخلوط مينمايند. حفاري و
پايان) شكم (رده Gastropoda و Tubificidae، Chironomidae ــامل ش حاضر
راسته و Oligochaeta رده Annelida شاخه به فيسيده خانواده توبي ميباشند  .
جهاني، ــار دليل انتش به ها، ــت اليگوخ .(۱۴) د ارد ــق تعل Archioligochaeta

كفزي ساير موجود ات از بيش ــبتًا بزرگ، نس و اند ازه جمعيتي باالي تراكم هاي
توبيفكس معروف گونه Tubificidae خانواد ه از قرارگرفتهاند(۲۱). توجه ــورد م
كمبود اكسيژن به كمينسبت خيلي ــيت حساس برد . ميتوان نام (Tubifex) را
ناحيه د ر ــيعي تود ههاي وس ــكل ش به ــوبات رس كننده تغذيه عنوان به دارد و
ها، د رياچه كف ــوبات در رس mesosaprob- آبهاي جاري و و Polysaprob

ميشود (۴). د يده (Eutrophic) يوتروف درياچههاي مخصوصًا
تقريبًا  و تعلق باالن) Diptera (دو راسته خانواده Chironomidae به
خانواد ه ــتند (۱۹). هس آبزي عموما آنها الروهاي و ــكيل تش گونه ۵۰۰۰ از
آبهاي ــرات آبزي حش بين د ر را گونهاي تنوع ترين غني Chironomidae
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The comparison of diversity and abundance of macrozoobentos in three farms of chinese carps in Guilan 

province

By: R. Ghorbani Vaghei, Aquaculture Dept. Iran Shrimp Research Center, Bushehr Iran. Ahmadi, M.R. Faculty of 
Veterinary Medicine. University of Tehran. Iran.
The comparison of diversity and abundance of macrozoobentos at three chinese  cyprinids fish farms sampling for 

determination of abundance and diversity of macrozoobentos, at tree 1- hectar farms of chinese carps in Gulian province 

was done every 15 days for 8 months. Used a 272 – Cm2 grab, for sampling of sediments at entrance, middle part, and exit 

of farms. Resalts showed 3 groups of macrozoobentos in sediments of farms. That including: Tubificidae, Chironomidae 

and Gastropoda. The total abundance percent of this groups was 77.18, 20.26, and 2.57 respectively. The mean abundance 

of Tubificidae in 3 farms in Spring, Summer and Autumn was 279, 864 and 278 ind/m2  respectively. Frequency of this 

group in Summer was significantly more than spring and Autumn ( p<0.05). The mean abundance of Chironomidae in 

spring, summer and Autumn in 3 farms, was 221, 87, and 64 pieces/m2  respectively. The abundance of this group in 

spring was significantly more than Summer and Autumn (p<0.05). The mean biomass of chironomidae in sediments of 

farms in Spring, Summer and Autumn was 2.3, 0.67 and 0.4 g/m2  respectively. The biomass of chironomidae in spring 

was, significantly more than Summer and Autumn (p<0.05). The mean abundance of Gastropoda in sediment of 3 farms 

in Spring, Summer and Autumn was 4, 14 and 27 ind/m2  respectively. The abundance of this group in Autumn was 

significantly more than Spring and Summer and in Summer more than Spring. On survey of  intestine content of common 

carp (Cyprinus carpio),  seen Chironomidae and gastropoda. The percent of total organic matter at entrasnce to exit of 

farms increased. The total percent of T.O.M in entrance, middle and exit of farms was 8.67,  10.97, and 13.21 respectively. 

In determination of grain size and composition of sediments of farms, the percent of sand plus silt and clay  was 61.31 

and 36.34 respectively. Also the mean of phisical-chemical parameters,  such as, water temperature, dissolve oxygen,  

transparency, and pH were, 26.25 oc, 7.64 mg/l, 34.22 cm and 7.90 respectively.

Keywords: Macrozoobentos, Abundance, Diversity, Total organic matter,  Chinese carps; Earthen pond Guilan, Province.

يا و سريع جاري آلوده، شور، كوچك چه آبي هيچگونه عمًال د اراست. د اخلي
آن د ر شيرونوميد ه يك گونه حداقل كه وجود ند ارد ديگري ــخصه با هر مش
جنس Chironomidae تيره معروف جنسهاي از يكي .(۴) نشود ــاهده مش
ــيژن كمبود اكس به ــبت نس جنس اين گونههاي ــد . مي باش Chironomus

به آنها حشرات آبزي و الروهاي از بسياري كه مقاومند و در آبهايي بسيار
كرده مقاومت الروها اين ــد، رفته ان بين از ــيژن اكس كمبود و آلود گي خاطر
كيفيت تعيين جهت Chironomidae فون از ــتفاده اس زنده ميمانند (۴). و

.(۲۴) است بوده توجه مورد آبي، منابع آب
ــان نرمتن ــاخه ش رده ــن بزرگتري ــان) ــكم پاي (ش Gastropoda رده
كه بوده، گونه ۷۵۰۰۰ ــامل ۴۰۰۰۰ تا ش رده اين ــد . ميباش (Mollusca)
درصد ۷۵-۸۰ ميكنند (۱۹). زيست خشكي و ــيرين ش آب هاي درياها، د ر
علفخوار، آنها از تعد ادي .(۱۹) ميدهند ــكيل تش Gastropoda را از نرمتنان
شيرين آب بيشتر اشكال اما ميباشند. پارازيت و عده اي ــتخوار گوش برخي
Phisa Viviparus و , Lymnaea پايان شكم رد ه از .(۱۶) گياهخوار هستند
از د رصد ي ماهيان، توام كپور ــت در كش .(۲۳) دارند تعلق ــيرين ش آب به
به خود (Cyprinus carpio) ــي معمول ــور كپ را ــتخر اس ماهيان موجود در
ــودات موج از ــتي د س غذاي بر عالوه ماهي، گونه اين ــد . ميده ــاص اختص
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توام ــت كش د ر كفزي موجود ات فراواني لذا .(۱) مينمايد تغذيه نيز كفزي
به نسبت كشورها برخي د ر ــت. اس ــيار حائز اهميت بس چيني كپور ماهيان
نموده اند. اقدام (۱۲) Chironomidae و (۷) Tubificidae پرورش و تكثير
شيميايي فيزيكو- شرايط و تعيين فراواني آنها كفزي، موجودات ــايي شناس
پرورش و ــر تكثي روشهاي طراحي ــد د ر ميتوان آنها، ــتگاه زيس بر ــم حاك

باشد. داشته موثري نقش كفزي موجودات
مهمي غذايي منبع را آبزي اليگوختهاي ۱۹۹۲ ــال در س Bouguens

از ــتفاده اس و معرفي در محيطهاي طبيعي ــيرين ش آبهاي براي ماهيان
.(۷) است ــنهاد نمود ه پيش ماهيان پرورش د ر غذا عنوان به Tubificidae را

ماهيان، مار تغذيه د ر توبي فكس از استفاد ه شده  انجام تحقيقات اساس بر
تحقيق ــام انج از هدف .(۱۷ ــت(۱۵، اس ــته د اش بد نبال مطلوبي را ــج نتاي
ماهي تغذيه ــزان مي و ماكروزئوبنتوزها ــي فراوان تعيين و ــايي شناس حاضر
در ــواد آلي م د رصد تعيين همچنين و كفزي ــودات موج از ــور معمولي كپ

است. چيني ماهيان كپور پرورش استخرهاي

مواد و روشها
مربع متر ــانتي س ۲۷۲ ــاحت مس با گراب از يك ــي بررس انجام ــراي ب
قسمت ورودي، ۳ رسوبات يكبار از روز ۱۵ هر نمونه برداري استفاده گرد يد.
شماره ــتخر اس ــد. ش انجام يك هكتاري  ــتخر اس قطعه ۳ خروجي و مياني
از توابع محله بقعه ــتاي روس در ۳ و ۲ ــتخرهاي و اس ــتاي بهد ان در روس ۱
مدت به شماره ۳ استخر برداري در ميباشند. نمونه رشت واقع ــتان شهرس
ماه ۶ مد ت به ۲ و ۱ ــتخرهاي اس در و ماه) آذر تا ماه ــت ارديبهش (از ماه ۸
گرفت. انجام ماه) در اين ماهيان صيد علت به ماه تا مهر ماه ارديبهشت (از
شستشو در پس از رسوبات و بوده تكرار ۳ داراي نقطه هر نمونه برداري د ر
ريخته ليتري ۲ پالستيكي ظروف د ر متر ميلي ۰ /۵ ــمه چش ــيميبا الك س
مركز تحقيقات آزمايشگاه به و فيكس درصد ۴ فرمالين با ــپس و س ــد ند ش
با مجددًًا ــوبات رس آزمايشگاه در گرديد ند. منتقل گيالن، ــتان ــيالت اس ش
جداسازي زيان كف و ــد ش د اد ه شستشو متري ميلي از الك ۵/ ۰ ــتفاده اس
(Gastropoda) رده Chironomidae) و و Tubificidae) ــواد ه خان ــد ح د ر و

گرديد. تعيين نيز آنها درصد فراواني و شناسايي
ــدا ابت ــگاه  آزمايش در Chironomidae ــوده۱ ت زي ــن تعيي ــراي ب
خروجي و مياني ورودي، قسمتهاي شده در برداري نمونه شيرونوميدههاي
گيري كن رطوبت ــك خش ــتفاده از كاغذ اس با طور جد اگانه به ــتخرها، اس
دقت با ترازوي ــتفاده از يك آنها با اس توده زي تعيين به ــبت نس ــپس س و

گرديد. اقدام گرم ۰/۰۰۱  
محتويات و صيد كپور معمولي ماهي ۲ عدد ماهانه صورت به همچنين

گرفت. قرار مورد بررسي آزمايشگاه د ر آنها گوارش د  ستگاه
سه د ر بستر ــوبات رس از ماهانه صورت به بعد، به ــي بررس ــوم ماه س از
برد اري نمونه درصد مواد  آلي تعيين جهت خروجي مياني و ورود ي، قسمت
خروجي و مياني ورود ي، قسمت ۳ رسوبات از د وره كل در يكبار شد . انجام

گرفت. انجام رسوبات بندي د انه و برداري نمونه
چيني بوته ــمت به قس هر ــوبات رس درصد مواد آلي، گيري براي اند ازه
سانتي درجه ۷۰ حرارت با د رجه آون د ر ۲۴ ساعت مدت به گرديد و منتقل
در داخل د ماي آزمايشگاه در چيني بوتههاي ــپس س گرديد. ــك خش گراد ،
۵۵۰ دماي كوره در در چيني بوتههاي آنگاه گرد يد ند. وزن سرد و دسيكاتور

كردن سرد از شدند . پس د اد ه قرار ــاعت ۲۴ س مدت گراد به ــانتي س درجه
شد. سپس اندازهگيري آنها وزن دسيكاتور، داخل در و ــگاه آزمايش د ماي د ر

.(۵) گرديد محاسبه زير رابطه از استفاده با مواد آلي درصد

                    

آون. د ر شد ن از خشك بعد با رسوبات چيني بوته وزن -A

كوره. د ر داد ن قرار بعد از رسوبات با جيني بوته وزن = B

خالي. چيني بوته وزن = C

سانتي درجه حرارت ۷۰ د ر رسوبات از قسمتي دانه بندي، تعيين جهت
خشك رسوبات از ۲۵ گرم به سپس گرديد. خشك ۲۴ ساعت مدت گراد به
متا هگزا ــد يم س محلول ليتر ۱۰ميلي و آب ــر ليت ميلي مقدار ۲۵۰ ــده ش
صبر سپس شد و زد ه مدت ۱۵ دقيقه هم ــوبات به شد. رس اضافه ــفات فس
مدت ــوبات به رس مجد د ًا بعد روز گردند. نشين ته ــب ش طول گرد يد تا در
تا د اده عبور ميكرون ۶۳ الك از آنها را ــپس س ــدند و ش زد ه هم د قيقه ۱۵
در الك، در ــود. مواد باقي مانده نش الك خارج از ــوبات رس هنگاميكه ديگر
از يك د قت به سپس گرديد. خشك گراد سانتي درجه ۷۰ د ماي در آون و
متر ميلي و ۰/۰۶۳ ۰/۱۲۵ ،۰/۲۵ ،۰/۵ ،۱ ،۲ ــمههاي ۴، چش با الك سري
و وزن خارج دقت به الك هر در مانده باقي رسوب مقد ار ــد ند . د اده ش عبور
وزني درصد سپس شد. مشخص بندي د انه نوع هر وزن ترتيب بد ين گرديد.

آمد (۵).  به دست آنها انتشار فراواني نهايت در محاسبه و را هر كدام
آزموندانكند ر سطحاحتمال۵ واريانسو طريقتجزيه محاسباتآماري از

انجام گرديد. Excelافزار نرم از استفاد ه با نمودارها رسم و درصد

نتايج
كپور  ــرورش پ ــتخر اس ۳ بنتوزها در ماكرو زئو ــي فراوان ــي در بررس  
نقرهاي ــور كپ ،(Cyprinus carpio) ــي معمول كپور ــامل ش ــان چيني ماهي
و (Aristichthys nobilis) ــرگنده  س Hypophtalmictis)، كپور molitrix)
گروه ماهه،۳ ۸ دوره يك Ctenopharyngodon) در idella)ــوار علفخ كپور
ــايي شناس ــان ) پاي ــكم ش ) Gastropoda و Tubificidae، Chironomidae

گرديدند.

مختلف ماههاي در كفزي موجود ات فراواني
ــد كه گرد ي ــخص مش مختلف ماههاي د ر كفزي موجود ات ــي بررس در
Gastropoda نسبت به ــتري بيش فراواني از Tubificidae و Chironomidae

و ۱ مزرعههاي در Chironomidae ارديبهشت ماه در ــند . ميباش برخورد ار
۳ مزرعه در و Gastropoda و Tubificidae به نسبت بيشتري فراواني از ۲
Gastropoda و Chironomidae ــتري نسبت به بيش فراواني از Tubificidae

بيش Tubificidaeفراواني ۲ و ۱ مزرعههاي د ر خرداد ، ماه د ر اما بود. برخوردار
Chironomidae فراواني ۳ ــه مزرع در و Gastropoda از Chironomidae و
فصل د ر ــود. Gastropoda ب از بيش آنها ــي و فراوان Tubificidae از ــش بي
از Tubificidae بيش فراواني و۳ ۲ مزرعههاي ۱، در تير، ماه ــتان در تابس
و آبان شهريور، مهر، مرداد، ماههاي در بود. Gastropoda Chironomidae و

Chironomidae به نسبت بيشتري فراواني از Tubificidae مزرعه، ۳ در آذر
،۱ شماره شكلهاي و ۱ شماره (جدول ــند ميباش برخود ار Gastropoda و

ماكروزئوبنتوزها... فراواني و تنوع مقايسه



۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

آبزيان۶۱ و د  ام امور در

.(۳ و ۲
Tubificidae و Chironomidae ــه ماهان ــي فراوان ــس واريان ــز آنالي در
(قسمت هاي مختلف موقعيتهاي بين معنيد اري تفاوت كه گرديد مشخص
فوق گروه هاي فراواني بيشترين ولي وجود ند ارد، خروجي) و مياني ورود ي،

مي باشد. استخر خروجي بخش در
برخي ماهها حتي در و كم بوده ماههاي مختلف پايان در ــكم ش فراواني
فراواني ــي بررس د ر نگرديد . ــت ياف ــتخرها اس ــتر بس د ر Gastropoda هيچ
مشخص بررسي، مورد مختلف ماه هاي در مزرعه، ۳ ــتر بس در Gastropoda

درصد فراواني و نبوده ــه توج قابل چندان مزارع در آنها فراواني كه ــد گرد ي
ــترين بيش ــت. اس كمتر Chironomidae و Tubificidae از مراتب ــه ب آنها
مزرعه د ر مربع ــدد در متر ع ۵۲ تعداد به و مهرماه د ر Gastropoda ــداد تع
۲ در مزرعه نگرديد . يافت شكمپايي هيچ تير و ــت ارديبهش ماههاي در و ۱
در فراواني كمترين و مهر مرد اد و ماههاي Gastropoda در تعداد ــترين بيش
د ر و ارد يبهشت در ماه ۳ بيشترين شكمپا در مزرعه مشاهده شد. خرد اد ماه
۱ شماره (جد ول نگرديد شكمپايي يافت و آبان شهريور مرد اد، تير، ماههاي

. (۳ و شكل هاي شماره۱، ۲ و

مختلف فصول در كفزي موجودات فراواني
در Gastropoda ،Chironomidae و Tubificidae فراواني فصلي بررسي در
گروه فراواني اين بين داد، كه نشان Tubificidae واريانس گروه مزرعه، آناليز سه
Tubificidae .(p <۰/۰۵) ــود دارد وج معنيداري اختالف مختلف فصول د ر
و بهار ــل فص د و با و بوده ــي ــترين فراوان بيش داراي ــتان فصل تابس د ر
و ۲ ــماره ش ــد (p<۰/۰۵) (جدول معنيدار ميباش پاييز د اراي اختالف

.(۶ ،۵ ،۴ شكلهاي شماره
نشان مختلف فصول در Chironomidae خانواده فراواني واريانس آناليز
اختالف معنيداري وجود اين گونه در فصول مختلف فراواني بين در داد كه
فصل با دو و بوده فراواني بيشترين د اراي بهار درفصل Chironomidae .دارد
شماره (جد ول (p <۰/۰۵) ميباشد معني دار داراي اختالف پاييز و تابستان

. و۶) ۵ شكلهاي شماره ۴، و ۲

زيتوده ميزان بررسي
پرورشي استخرهاي در ماكروزئوبنتوزها

خروجي و مياني ورود ي، قسمتهاي در شيرونوميده زيتوده بررسي در
زيتوده ارديبهشت، د ر ماه ۲ و ۱ مزارع د ر گرديد كه ــخص مش ــه مزرعه، س
در گرم ۶ /۳۱ ترتيب ۲/۹۰ و (به است بيشتر ــاير ماهها س از Chironomidae

گرم ۰/۳۴) ــاه م در اين Chironomidae ــوده زيت ،۳ مزرعه در مربع). ــر مت
خرداد، د ر ماههاي ندارد . زيادي تفاوت ماهها ــاير س به ــبت نس مربع) در متر
مزارع بود. د ر ــاير س از ۱ بيش مزرعه Chironomidae د ر توده زي مهر و تير
اندازه مزارع از ساير بيش ۳ مزرعه د ر Chironomidae توده زي ــهريور ش ماه

شماره ۷). شكل ۳ و گيري شد(جدول شماره

استخرهاي پرورشي در معمولي كپور تغذيه مقايسه نوع
۳ د ر معمولي كپور ماهي عدد ۲۱ گوارش دستگاه محتويات بررسي د ر
سوم ماه د ر ۱ مزرعه در مجموع در دوره، پايان تا سال سوم ماه از و مزرعه
گياهي و بقاياي شن ــانتره، كنس غذاي مقد اري ،Gastropoda عد د ۴ ــال س

تعداد موجود ات ميانگين مقايسه -۱ شماره شكل
كپور پرورش شماره يك رسوبات بستر مزرعه ماكروزئوبنتوز در

ماكروزئوبنتوز موجودات تعداد ميانگين مقايسه -۲ شماره شكل
ماههاي مختلف در ماهيان چيني كپور پرورش دو مزرعه شماره بستر در رسوبات

ماكروزئوبنتوز موجودات تعداد ميانگين مقايسه -۳ شماره شكل
ماههاي مختلف در ماهيان چيني كپور پرورش سه مزرعه شماره بستر در رسوبات
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كنسانتره، غذاي عالوه بر بعد ، به ــي بررس ماه چهارم از ولي ــد . ش ــاهده مش
اين د ر ــد. ش د يده Chironomidae ــهاي قابل توج مقد ار گياهي و ــت دتري
قطعه ماهي گوارش يك دستگاه در Chironomidae استخر بيشترين تعداد
به در شهريورماه، و به طول ۳۵ سانتي متر ۱۱۵۰ گرم با وزن معمولي كپور
در دستگاه پرورش دوره در كل ۲ مزرعه در ــاهد ه شد. مش عد د ۷۳۲ تعداد
اين در ــد. ش ديده Chironomidaeكمي تعد اد معمولي كپور ماهي گوارش
Chironomidae عدد تعداد ۳۱ ــال، س ــم شش پنجم و ماههاي در و مزرعه
ماهي گوارش ــتگاه د س در كل دوره پرورش، در براين عالوه ــد . مشاهده ش
بقاياي و د افني) و (سيكلوپس زئوپالنكتون ــانتره، كنس غذاي معمولي كپور
ماهي كپور گوارش ــتگاه د س در دوره كل در ۳ مزرعه در ــد . ديده ش گياهي

و بقاياي ــانتره غذاي كنس مقداري زئوپالنكتون، ، Chironomidae معمولي،
دستگاه عدد در تعداد ۴۵۱ به Chironomidae بيشترين ــد. ش ديد ه گياهي
۳۳ طول به و ــرم ۹۵۰ گ وزن به معمولي ــور كپ ماهي قطعه يك ــوارش گ

گرد يد. مشاهده متر سانتي

آلي استخرهاي پرورشي مواد ميزان بستر و مقايسه نوع
ــمتهاي قس ۱ در مزرعه د ر ــا ماهه كل در آلي مواد ــد درص ــن ميانگي
اندازه د رصد ۱۴ /۲۴ و ۱۰/۸۵ ، ۷/۸۹ ــب ترتي به خروجي و ــي ميان ورود ي،

شد. گيري
ورودي از بررسي، د وره طول د ر مواد آلي د رصد مجموع در ۲ مزرعه در

شماره
مزرعه

    ماه ها 
موجودات

آذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

۱
Chironomidae

Tubificidae
Gastropoda

۳۹۶
۱۱۲
۰

۱۶۸
۴۷۱
۴

۱۳۲
۱۱۹۰

۰

۸۳
۲۷۹
۲

۶۱
۱۲۷۰

۴

۷۵
۲۵۷
۵۲

۲
Chironomidae

Tubificidae
Gastropoda

۷۸۹
۲۷۱
۷

۱۲۰
۴۱۸
۶

۱۱۲
۴۱۳
۶۷

۴۶
۱۵۶۲
۲۸

۵۷
۱۴۴۹

۸

۱۰
۲۶۵
۲۸

۳
Chironomidae

Tubificidae
Gastropoda

۵۷
۱۶۷
۱۱

۱۵۶
۹۱
۲

۵
۴۳۳
۰

۱۰۲
۴۶۹
۰

۲۲۹
۶۳۰
۰

۱۷۵
۵۳۴
۲

۱۱۶
۱۷۷
۰

۵۳
۱۲۲
۸

شماره مزرعه
               فصول               

پاييزتابستانبهارموجودات

۱
Chironomidae

Tubificidae
Gastropoda

۲۳۴
۱۳۴
۲

۹۸
۸۴۲
۳

۵۰
۲۵۸
۵۲

۲
Chironomidae

Tubificidae
Gastropoda

۳۰۶
۳۶۹
۶

۷۵
۱۲۶۵
۴۰

۱۶
۲۶۵
۲۸

۳
Chironomidae

Tubificidae
Gastropoda

۱۲۳
۱۱۶
۵

۸۹
۴۸۷
۰

۱۲۷
۳۰۹
۲

چيني ماهيان كپور مزرعه پرورش سه در مربع) متر (تعداد در ماكروزئوبنتوزها ماهانه مقايسه فراواني -۱ شماره جدول

چيني ماهيان كپور مزرعه پرورش سه در مربع) متر در (تعداد ماكروزئوبنتوزها فراواني مقايسه ميانگين -۲ شماره جدول

ماكروزئوبنتوزها... فراواني و تنوع مقايسه
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آبزيان۶۳ و د  ام امور در

مورد  ماههاي آلي در كل مواد د رصد ــتر بود. ميانگين بيش خروجي به طرف
به ترتيب ۲۱/ ۱۰، اين مزرعه خروجي و قسمت ورودي، مياني ۳ در بررسي
و ۱ مزرعههاي ــالف خ بر ۳ مزرعه در ــت. اس بوده درصد ۱۶ /۵۶ و ۱۱ /۷۵ 
ــم نظ از مختلف ماههاي د ر و ــف مختل ــمتهاي قس در آلي ــد مواد د رص ۲
در مواد آلي درصد ميانگين بود. متفاوت آن مقد ار و ننمود ه تبعيت ــي خاص
ترتيب ۷/۹۱، به د وره كل د ر ۳ مزرعه خروجي و مياني ورودي، قسمتهاي

.(۵ شماره شكل ) ۸/۸۴ بوده است و ۱۰/۳۳ 
فصول  د ر مزرعه ــه س در آلي مواد د رصد فصلي ميانگين ــي بررس در
ــد به درص و ۱۴/۰۳ ۱۰ /۹۷ ، اعداد ۴۱/ ۷ به ترتيب پاييز و ــتان تابس ــار، به
به بهار ــتر از فصل بس ــانگر افزايش درصد مواد آلي اين نش آمد. كه ــت د س
د ر ــي مواد آل كل ــد درص ميانگين همچنين ــد. ميباش پاييز ــل فص ــرف ط
شكل د وره، د ر كل د ر و خروجي مزارع مياني ورود ي، سه قسمت ــوبات رس

است. نشان داده شده ۸ شماره
ورودي د ر Sand درصد ميانگين و ۳  ۲ ،۱ مزارع ــتر بس بند ي دانه د ر
ــد . ميباش د رصد ۳۱/۹۵ Clayو Siltميانگين و د رصد ۵۹/۱۳ ــه مزرعه، س
۳۶ /۲۶ Clayو Silt ،درصد ۶۴/۰۷ Sand مزارع، درصد مياني ــمت قس د ر
/۲۵ Clayو Siltو ۶۰/۷۴ Sand ميزان مزارع خروجي ــمت قس د ر و درصد

شد. اندازهگيري درصد ۳۹
ــه س يكبار در روز ۱۵ هر ــورت بص ــيميايي ش – فيزيكو ــاي پارامتره
ميانگين فصلي گرد يد، كه گيري اند ازه چيني كپور ماهيان ــه پرورش مزرع
داده نشان ۴ شماره جدول در مزرعه سه در ــده گيري ش اندازه پارامترهاي

است. شده

بحث
تاثير فاكتورهاي كفزي، موجودات فراواني تغيير توجيه كلي در ــور به ط
ــمت قس كه در همانگونه توجه قرار گيرد . مورد و ــي بررس ــتي بايس مختلف
پرورش كپور مزرعه سه بستر شده در گروههاي شناسايي گرديد، نتايج بيان
(شكم Gastropoda و Tubificidae ، Chironomidae شامل چيني ماهيان
قسمت خروجي در Chironomidae و Tubificidae فراواني پايان) ميباشد.
فراواني است. مياني و ورودي قسمتهاي د ر آنها فراواني از بيش ــتخرها اس
پاييز و بهار فصل دو از فصل بيش ــتان تابس فصل د ر Tubificidae خانواده
و مواد  آلي آلودگي به بين ارتباط است. معني دار داراي اختالف آنها با و بوده
.(۱۱) است شد ه شناخته قبل، مد تها از آبزي اليگوختهاي باالي فراواني
poly-، -meso-, شرايط- اليگوخت، به چند ين گونه كه گرديده گزارش
اليگوخت هاي آبزي همچنين .(۱۱) د ارند تعلق meso- and oligosaprobic

ميدهند (۱۱). تشكيل را شيرين آبهاي در كفزي موجود ات مهم تركيبات
ميزان و نرم رسوبات كه جايي عميق، منطقه ــوبات رس اختصاصات از ديگر
همچنين ــد (۲۵). ميباش فكس توبي كرمهاي حضور ــت، اس كم ــيژن اكس
در .(۳ ،۲) مي باشند ساپروب آب هاي پلي ــاكنين س از اليگوخت هاي مقاوم،
بيشترين تعداد را موجود اين سطح، واحد در Tubificidae فراواني ــي بررس
گاوي) و (مرغي حيواني كودهاي از استفاده است. داشته تابستان فصل در
با و ــتر بس ــوبات رس د ر آلي مواد بار افزايش نتيجه د ر و ــتان تابس فصل د ر
نتيجه در و خروجي به طرف از ورودي بستر استخرها شيب افزايش به توجه
قسمت در اين Tubificidae ميزان مزارع، خروجي در بيشر مواد آلي تجمع
مواد زيادتر همچنين تجمع ــت. اس بوده و مياني ورود ي ــمت قس ۲ از بيش

ماكروزئوبنتوز موجودات تعداد ميانگين مقايسه - ۴ شماره شكل
مختلف فصول در چيني ماهيان كپور پرورش يك شماره مزرعه بستر رسوبات در

ماكروزئوبنتوز موجودات تعداد ميانگين مقايسه - ۵ شماره شكل
مختلف فصول در چيني ماهيان كپور پرورش دو شماره مزرعه بستر رسوبات در

موجودات ماكروزئوبنتوز تعد اد ميانگين - مقايسه ۶ شماره شكل
فصول مختلف د ر چيني ماهيان كپور پرورش سه شماره مزرعه بستر در رسوبات
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شماره
مزرعه

   ماه ها 
موجودات

آذرآبانمهرشهريورمردادتيرخردادارديبهشت

۱
Chironomidae

۲/۹۰/۹۰۱/۵۸۳/۲۱۰/۲۵۱/۵۲

۲
Chironomidae

۶/۳۱۰/۶۶۰/۶۸۰/۲۳۰/۳۵۰/۱۰

۳
Chironomidae

۰/۳۴۱/۰۷۰/۱۲۰/۳۵۲/۲۹۰/۴۵۰/۱۱۰/۳۷

فصول
اكسيژن محلول د  رآب  

ليتر) در گرم ميلي (برحسب
د  رجه حرارت آب      

سانتي گراد) حسب درجه (بر

رويت قابل عمق
متر) سانتي حسب pH(بر

۸/۳۷۲۷/۱۷۵۴/۹۱۷/۹۱بهار

۶/۵۵۲۷/۷۲۵/۶۴۷/۶۹تابستان

۸/۰۲۲۳/۹۲۲/۱۲۸/۱۲پاييز

بستر د ر بهار به فصل نسبت پاييز، و تابستان فصول بستر د ر رسوبات د ر آلي
با باشد. فصل در اين Tubificidae فراواني افزايش مي تواند دليل ــتخرها، اس
اليگوخت از نظر گونه چندين توسط سخت ــرايط ش تحمل قابليت به توجه
ــيده فيس توبي بودن باال مواد آلي، باالي ميزان و ــيژن محلول اكس كمبود
گروههايي ــا از اليگوخت ه همچنين ــد . مي باش انتظار قابل ــمت قس اين در
ميكند تغيير آنها فراواني فصل، تغيير با و مختلف مناطق د ر ــند كه مي باش
در آلودگي حركت ــزان مي و اليگوخت فعاليت بين ــاط ارتب ــات، مطالع .(۶)
به رسوبات از عمق رسوبي ذرات ميزان .(۲۱) است ثابت نموده را ــوبات رس
را به مواد انتقال است ممكن ژئوشيميايي) متفاوت رژيم (د و سطح رسوبات

د هد (۲۱). افزايش رسوبات بيرون به يا د اخل
پاييز و ــتان تابس فصل ۲ از بيش بهار فصل د ر Chironomidae فراواني
Pandian Sankarperumal و ميباشد. معني دار داراي اختالف آنها و با بوده
در Chironomus circumdatus گونه فراواني ــي بررس در ــال ۱۹۹۲ در س
و الروها تراكم كه غير حياتي گزارش نمود ه حياتي و فاكتورهاي با ــاط ارتب
دارد. تراكم مقدار مواد آلي بستگي ــتر و طبيعت بس به عمومًا آنها، زي توده
ارتباط آلي مقدار مواد و باكتري تعداد اكسيژن، با ميزان Ch. circumdatus
گرديده گزارش همچنين منفي است. د اراي ارتباط ،Co۲ سطح با اما مثبت،
حرارت ــيژن، درجه اكس مقدار ذرات، اند ازه آلي، مواد مقدار كه كيفيت غذا،
را الرو فراواني كه عمدتًا ــند ميباش فاكتورهايي از باكتريايي جمعيت و آب

تعدادي جمعيت كه مهمياست فاكتور ــتر بس جنس ميكنند (۲۲). كنترل
جنسهاي برخي ــي فراوان ميدهد. قرار ــر تاثي ــت تح را Chironomidae از
ــت اس ارتباط د ر مواد آلي مقد ار با توجه اي قابل ــور ــه ط ب Chironomidae

در بهار Chironomidae زيتوده  و فراواني دليل افزايش ترين (۲۲). عمد ه
در ــد . مي باش ــتان زمس از پس آب حرارت د رجه افزايش ، ــتان تابس اوايل و
سطح باالي د ر اوليه توليدات آب، عرضه حرارت د رجه افزايش با فصل بهار
افزايش Chironomidaeالرو ــي ميزان فراوان نتيجه در و افزايش، ــوبات رس
د رياچههاي در كه گزارش نموده سال ۱۹۹۲ در Iwakuma - ــت. اس يافته
توليد يك تحت بهار فصل د ر Chironomidae الرو ــد ي، بن اليه با ــروف يوت
رشد مينمايد ــريع طور س به رسوبات سطح ــيژن كافي در اكس و باال اوليه

(۱۰)
در ۲ و ۱ مزارع در زيتوده ميزان ،Chironomidae زيتوده بررسي در
ساير از بيش ماه شهريور در ۳ در مزرعه و ماهها ــاير س ــت بيش از ارد يبهش
ارد يبهشت در Chironomidae زيتوده باالتربودن گرديد . اند ازه گيري ماهها
اين در Chironomidae فراواني بودن ــتر بيش از ــي ناش ،۲ و ۱ در مزارع ماه
ــود ه زيت ــتر بود ن بيش وجود با ۳ مزرعه در ــد . ميباش بهار فصل در و ــاه م
فراواني ــد د رص ماهها، ــاير س به ــبت نس ــاه م ــهريور ش در Chironomidae

ميباشد. تابستان فصل از بيش بهار فصل در Chironomidae

بنتوزها، ــو ماكروزئ از ــي كپور معمول ــه ماهي تغذي ميزان ــي بررس در

چيني ماهيان كپور مزرعه پرورش سه در مربع) متر در (گرم شيرونوميده زيتوده مقايسه ماهانه -۳ شماره جدول

مختلف فصول چيني د ر ماهيان كپور پرورش مزرعه سه در شده گيري اندازه شيميايي – فيزيكو پارامترهاي ۴– ميانگين شماره جدول

ماكروزئوبنتوزها... فراواني و تنوع مقايسه



۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

آبزيان۶۵ و د  ام امور در

تغذيه استخرها در Chironomidae معمولي از كپور ماهي گرديد، مشخص
گوارش ماهيان د ستگاه Tubificidae در هضم سريع به توجه با نموده است.
ماهي گوارش ــتگاه ــي در دس فكس توبي هيچ كرم، اين ظرافت با توجه به و
ماهي ــتگاه گوارش د س بررسي شروع به توجه با ــد. نش ديده كپور معمولي
معمولي كپور ماهي مصرف بيشترين سال، سوم ماه اواسط از معمولي كپور
درجه افزايش با همزمان ــم سال شش و پنجم ماههاي در Chironomidae از
گرديد . در ــاهده معمولي مش كپور طول ماهي و وزن افزايش و آب حرارت
مختلف مشخص ماههاي در ــه  مزرعه، س د ر پايان ــكم ش فراواني ــي بررس
به آنها فراواني درصد و نبوده توجه قابل استخرها در آنها فراواني گرد يد كه،
Gastropoda است. فراواني كمتر Chironomidae Tubificidae و از مراتب
ــتر بس در ــكم پايي ش هيچ ماهها، برخي در و ننمود ه تبعيت خاصي نظم از
در بويژه و پاييز فصل در پايان ــكم ش فراواني درصد فقط نگرد يد. ــاهده مش
د رصد) و ۲۴/۶۳ ترتيب ۳۷/ ۹ (به ۱ مزرعه خروجي و ورودي ــمتهاي قس
قسمتها و فصول از ساير بيش درصد) ۲۱/۲۸) مزرعه ۲ ورودي ــمت قس و
جنس ،pH اكسيژن، ميزان به نسبت پايان شكم ــيت حساس به توجه بود. با
از تعداد ي در پايان وجود شكم عدم ،(۲۰) پارامترها از د يگر برخي و ــتر بس
ناشي از نامطلوب ميتواند مزارع، ــتر آنها در بس كم ــبتًا يا تعداد نس و ماه ها
مواد افزايش به توجه با بررسي، مورد استخرهاي بستر در فوق عوامل بودن
گياهان و دستي غذاي كودها، از ــتفاده اس نتيجه در لجني ــوبات رس و آلي
باشد. بيشتر گونه هاي علفخوار كپور و معمولي كپور براي تغذيه ماهي آبزي
همچنين .(۲۰) دارند نياز زيادي اكسيژن به پايان شكم دار آبشش و دار ريه
كافي زندگي ــيژن اكس با و تميز آبهاي در عمد تا ــيرين، ش آب گونه هاي
نرم، ــن ش بر روي ــيرين، ش آب پايان ــكم گونههاي ش (۸). برخي ميكنند
همين ميكنند (۱۳، ۱۸). به حركت آبزي گياهان روي يا بر گلي و ــتر بس
نظر از كه عميق درياچههايي ــمتهاي قس در و آلوده د ليل د ررودخانههاي
فاقد معموًال و زمستانه) ــتانه تابس سكون طول (د ر ميگردند تهي ــيژن اكس
افزايش مييابد، آب ــند (۲۰). زماني كه ميزان اكسيژن ميباش ــتروپود گاس
د ر آنچه .(۲۰) آورند ــت بد س را ــيژن اكس كافي پايان قاد رند مقادير ــكم ش
زيتوده فراواني، تعيين در كه است شود اين اظهار ــتي بايس ۳ مزرعه مورد
۱ مزرعههاي و مزرعه ۳ بين متفاوتي تقريبا ارقام درصد  مواد آلي ــن تعيي و
خروجي و وجود ورود ي آن عدم دليل عمده ترين ــت. اس ــت آمده بدس ۲ و

ميباشد. مزرعه اين در آب مشخص
مزارع افزايش خروجي در طرف به ورود ي از شيب بستر توجه باينكه با
ساير با تا حد ودي شرايطي، وجود چنين د ليل عدم به اين مزرعه مييابد در

است. بوده متفاوت مزارع
ميزان رويت، قابل مثل عمق شيميايي – پارامترهاي فيزيكو بررسي در
كل د ر ــتخرها اس در آب pH و حرارت آب آب، درجه در محلول ــيژن اكس
ماه، ارديبهشت در رويت قابل عمق بجز شد ه ذكر پارامترهاي پرورش، دوره
بارور عد م به دليل مزرعه سه د ر رويت قابل عمق قرار د ارند . مطلوب حد در
ميانگين به توجه با ــت. اس ماه زياد بود ه مطلوب آب در ارديبهشت ــازي س
عمدهترين از ،۴ شماره جدول در ــده ش ذكر ــيميايي فيزيكو-ش پارامترهاي
ميزان و ــتر بس جنس به ميتوان ماكروزئوبنتوزها، فراواني ــر موثر ب ــل عوام
اينكه به توجه با ــاره نمود. اش كفزي موجودات از معمولي كپور ماهي تغذيه
قطعه ۱۲۰۰ ۳ تعداد و ۲ ،۱ مزارع از ــك ي هر د ر پرورش دوره ــداي در ابت
ــازي س گرم رها ۲۰ ــط ۵۰، ۱۰ و متوس وزن ترتيب با ــه معمولي ب ــور كپ

در مواد آلي كل درصد ميانگين - ۸ شماره شكل
دوره پرورش  كل چيني در ماهيان پرورش كپور مزرعه  رسوبات سه

دهند ه تشكيل د رصد اجزاء - ۹ شماره شكل
چيني كپور ماهيان پرورش مزرعه بستر سه رسوبات

Chironomidae ميانگين زيست توده - ۷ شماره شكل
مختلف ماههاي چيني در ماهيان كپور مزرعه پرورش سه بستر در
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نيز كفزي موجودات از تغذيه در معمولي كپور ماهي اند ازه نقش به گرد يده،
۳/۴۸) ۲ مزرعه در بهار فصل در Chironomidae زيتوده نمود. توجه ــد باي
۱ /۷۰ ) و ۳ مربع) ــر مت گرم در ۱/۹۰ ) مزارع ۱ بيش از متر مربع) در ــرم گ

گرديد . گيري اندازه مربع) متر در گرم

سپاسگزاري
انجام و مزارع از برد اري ــل نمونه مراح در نحوي افرادي كه به ــام تم از
ــكر تش مزارع صاحبان از همچنين و نمودهاند ياري را ما ــگاه آزمايش در كار

ميگردد . قدرداني و

پاورقي
1-  Biomass
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