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  1931 خردادتاریخ پذیرش:                                                     1932اسفند تاریخ دریافت:  
 

 زئوپالنکتون، شاخص آلودگی ساپروبی، کیفیت آب، استخر پرورش ماهی، شرق استان گلستان. :لغات کلیدی

ها، مهمترین گروه موجودات فیتوپالنکتون و زئوپالنکتون
هستند که از آنها برای تعیین وضعیت کیفی و ارزیابی 

شود. شیرین و شور استفاده می آلودگی منابع آب
زئوپالنکتون ها به دلیل اندازه کوچک، چرخه کوتاه تناوب 
نسلی و رشد سریع اغلب اوقات سریع تحت تأثیر تغییرات 

ها گیرند. این ویژگیزیست محیطی اطراف خود قرار می
سبب شده که این موجودات بعنوان نشانگرهای زیستی از 

 ;Parveen et al., 2013)شندپتانسیل باالیی برخوردار با

Smitha & Venkataramana, 2013; Patrick et al., 

2012; Ferdous & Muktadir, 2009) همچنین هر .
های های زئوپالنکتونی دارای نیازمندیکدام از نمونه

مشخص فیزیکی، شیمیایی و متغییرهایی در ارتباط با مواد 
وضعیت ظاهری و ها، محلول، تراکم گونهمغذی، اکسیژن

ها هستند. بنابراین توصیف، فیزیولوژی یا رفتاری گونه
های مشخص در هر زیستگاه عاملی مهم و حضور گونه

تعیین کننده در میزان تحمل و مقاومت زیستی گونه مورد 
 ,.Gerhardt, 2013; Nikleka et al)باشد نظر می

2008; Kumari et al., 2008; Robinson, 2004; 

Ramakrishnan, 2003; Hellawell, 1986  ( تجمع
بسیاری از مواد آلی و آالینده در خاک بستر استخرها طی 

 -یک دوره پرورش سبب تهی شدن اکسیژن در الیه آب
-گردد. مقدار کم مواد آلی برای استخر میلجن بستر می

تواند مفید باشد ولی مقدار بیش از حد آن سبب تجزیه 
هوازی و کاهش مقدار مواد آلی میکروبی و ایجاد شرایط بی

-همچون نیتریت، سولفید هیدروژن، آمونیاک و متان می

گردد. برای همین مدیریت مواد آلی موجود و تجمع یافته 
تواند اهمیت بسزایی در تنوع و تراکم در استخر می

ها داشته باشد جمعیت آبزیان از جمله زئوپالنکتون
(Kwei Lin et al., 1999).  شاخص ساپروبی نشان

دهنده کیفیت آب، وضعیت آلودگی به مواد آلی و مواد 

 یافته علمی کوتاه
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 ,.Rejeki et al)باشدسمی منابع آبی شیرین و شور می

2012; Czerniawska Kusza, 2005) .  لذا هدف از
انجام تحقیق حاضر بررسی ساختار جوامع زئوپالنکتونی 

 آبی شرق استان گلستان،استخرهای پرورش ماهیان گرم
شهر گنبدکاووس و ارزیابی زیستی کیفیت و شرایط 
اکولوژیک استخرهای پرورش ماهی در منطقه بر اساس 
شاخص آلودگی ساپروبی قرار داده شد. تحقیق حاضر در 

 53شرق استان گلستان و در روستای دیگچه واقع در 
کیلومتری مرکز شهر گنبدکاووس، در یک مزرعه خصوصی 

(. 1ورت گرفت )شکل پرورش کپور ماهیان چینی ص
عرض جغرافیایی  موقعیت جغرافیایی این مزرعه معادل 

8/13  11  53  شمالی و طول جغرافیایی1/31  35  
35 استخر با  6بود. برای انجام این تحقیق، تعداد  شرقی

نسبتاً مشابه مساحت، عمق حداکثر و تراکم ویژگی 
معمولی رهاسازی ماهیان پرواری همچون کپور

(Cyprinus carpio)، ای کپور نقره
(Hypophthalmichthys molitrix) ،سرگنده کپور

(Hypophthalmichthys nobilis) علفخوار و کپور
(Ctenopharyngodon idella) و بچه ماهی کپور نقره-

ای به صورت توأم این استخرها با یکدیگر مساوی و برابر 
در هکتار عدد  322و  2222متر عمق،  3/2هکتار،  2/5

باشد. درصد رهاسازی کپور ماهیان در استخرهای می
ای، ماهی کپور نقره %63مختلف در یک هکتار به میزان 

علفخوار کپور %3سرگنده و کپور %3معمولی، کپور 23%
انجام شد. مدیریت رژیم کوددهی استخرهای مختلف 
بصورت مشابه از ابتدای دوره پرورش )خرداد ماه( با 

شرایط دمایی تا قبل از کاهش دمای مطلوب  مناسب شدن
کوددهی آب )ماه مهر( صورت گرفت. همچنین در طول 
دوره پرورش یک بار عمل آبگیری مجدد استخرها به 

در ماه شهریور انجام گردید. با توجه به  %22میزان حدود 
برداری از سطح آب تا نزدیک عمق استخر روش نمونه

گیر تور پالنکتونبستر استخر بصورت عمودی توسط 
میکرون در نظر گرفته  32مخروطی شکل با چشمه تور 

شد. این نمونه برداری به صورت ماهیانه از خرداد تا آبان 
به مدت یک دوره پرورش صورت گرفت. جهت  1512سال 
برداری هر استخر را به چهار ایستگاه تقسیم نموده نمونه

سازی نها( و از مجموع همگ)ورودی، خروجی و کناره

ها، یک نمونه شاخص با حجم معین های ایستگاهنمونه
تثبیت و به آزمایشگاه  %5بدست آورده و توسط فرمالین 

-در آزمایشگاه نمونه .(Qi et al., 2012)منتقل گردید 

های زئوپالنکتونی استخرها توسط میکروسکوپ نوری 
مورد مشاهده  Motic (SFC-28 Series)دوچشمی مدل 

ها در حد جنس و با عمل شناسایی نمونه قرار گرفتند.
انجام گرفت )اسماعیلی ساری،  معتبراستفاده از منابع 

؛ Edmondson, 1959؛ 1581الف؛ وبرگن، 1531
Maosen, 1983های زئوپالنکتونی توسط (. شمارش نمونه

و در مقیاس تعداد در  Sedgwick-Rafterمخصوص الم 
 .(Rajagopal et al., 2010)نجام شد امتر مکعب 

همچنین جهت بررسی عوامل تأثیرگذار بر شاخص 
ساپروبی جوامع زئوپالنکتونی، فاکتورهای فیزیکوشیمیایی 

-آب استخر و هوا مانند درجه حرارت آب و هوا، ساعات

الکتریکی، درجه اسیدیته، شفافیت، روشنایی، هدایت
مورد  استاندارد هایارتوفسفات و نیترات بر اساس روش

برای  .(APHA, 1998)گیری و بررسی قرار گرفتند اندازه
معتبر زیر  های آلودگی ساپروبی از فرمولبررسی شاخص

ب؛ شاپوری و 1531ساری، استفاده گردید )اسماعیلی
(. از جنبه تجزیه و تحلیل آماری، 1512ذوالریاستین، 

دوره ها در طول میانگین فراوانی جمعیت زئوپالنکتون
های مختلف پرورش، شاخص ساپروبی استخرها و ماه

 (One Way ANOVA)توسط آنالیز واریانس یک طرفه 
درصد  23/2و آزمون تعقیبی دانکن در سطح احتمال 

مقایسه شد. همچنین جهت مشاهده وجود همبستگی بین 
شاخص ساپروبی جوامع زئوپالنکتونی و میانگین 

خرها از آزمون فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب است
 SPSS 13همبستگی پیرسون توسط نرم افزار آماری 

گیری شد. همچنین جهت ترسیم نمودارها از نرم افزار بهره
Excel  .استفاده گردید 

S = 
Σ (s.h)

Σ (h)
         

ارزش ساپروبیک  sشاخص ساپروبی،  Sدر این رابطه، 
 باشد.فراوانی ظهور هر نمونه می  hانفرادی هر نمونه و 
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 ب(1731های کیفی شاخص ساپروبی )اسماعیلی ساری، دامنه کالسه: 1جدول 

دامنه  نوع منبع آبویژگی 

 ساپروبی

 نوع کالسه کیفی

1 - 3/1 ناحیه بدون آلودگی  اولیگوساپروب 
31/1 - 3/2 ا آلودگی ضعیفبناحیه   بتا مزوساپروب 

31/2 - 3/5 زیادناحیه با آلودگی   آلفا مزوساپروب 
31/5 - 5 لودگی شدیدآهای با آب  پلی ساپروب 

 
 ماهیانبرداری استخرهای پرورش کپورنقشه موقعیت محل نمونه :1شکل 

 

بطور کلی در میان شش استخر مورد مطالعه در طول دوره 
 ردهجنس زئوپالنکتونی در چهار  23پرورش تعداد 

پودها، و کالدوسرها هر کدام به پروتوزوئرها، روتیفرها، کوپه

جنس مورد شناسایی و ارزیابی  5و  5، 8، 12ترتیب با 
  (.2قرار گرفت )جدول 

 

 آبی مختلفهای مختلف زئوپالنکتونی شناسایی شده در استخرهای پرورش ماهیان گرمفهرست جنس :2جدول 

Cladocera Copepoda Rotatoria Protozoa 

Chydorus sp. Cyclops sp. Adineta sp. Acanthocystis sp. 

Daphnia sp. Eucyclops sp. Asplanchna sp. Arcella sp. 

Diaphanosoma sp. Nauplius form. Brachionus sp. Chaos sp.  

 

Thermocyclops sp. Gastropus sp. Difflugia sp. 

 
 

Keratella sp. Paulinella sp. 

  

Philodina sp. Paramecium sp. 

  

Polyarthra sp. Prorodon sp. 

  

Rotaria sp. Raphidiophrys sp. 

   

Sphenoderia sp. 

   

Stentor sp. 

   

Vorticella sp. 

      Zoothamnium sp. 

 
همچنین میانگین تراکم ماهیانه جوامع زئوپالنکتونی و 

معمولی سرگنده و کپورمیانگین افزایش وزن ماهیان کپور
 ها از ابتدا تا با تغذیه اختصاصی و انتخابی از زئوپالنکتون

 
انتهای دوره پرورش نیز مورد نمایش درآمده است )شکل 

2.) 
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 آبیمیانگین تراکم نهایی ماهیانه جوامع زئوپالنکتونی و وزن ماهیان استخرهای مختلف پرورش ماهیان گرم :2شکل 

 .(p<0.05)باشد های مختلف میدار بین ماه* حروف غیرمشابه به معنی وجود اختالف معنی

 
های مختلف های غالب ردههمچنین درصد فراوانی جنس

نشان داده شده است. بطوری که  5زئوپالنکتونی در شکل 
درصد  16جنس به میزان  12-15در مجموع تعداد 

فراوانی جمعیت کل را به خود اختصاص داده بودند و 
جنس دیگر به دلیل فراوانی بسیار پایین  15-13تعداد 

 (.5درصد فراوانی کل را داشتند )شکل  5فقط حدود 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فراوانی جنس های غالب گروه های مختلف زئوپالنکتونی استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی :7شکل 

 
میانگین فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب استخرهای 

به نمایش گذاشته شده است  5مختلف نیز در جدول 
 (.5)جدول 
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 آبیمیانگین فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب استخرهای پرورش ماهیان گرم :7جدول 

 فاکتور هدف خرداد تیر مرداد شهریور مهر  آبان

 دمای هوا )سانتیگراد( 6/3±3/26 83/6±3/52 83/6±3/51 13/3±1/23 31/3±3/21 1/5±12

 دمای آب )سانتیگراد( 52/2±23 11/1±2/28 2/1±6/28 25/1±2/21 55/1±33/21 3/2±3/15

 )ساعت(ساعات روشنایی  8/5±3/8 3/5±1/1 11/5±3/8 1/5±1/3 5±6/6 5/1±5/5

  *درجه اسیدیته 22/2±52/1 25/2±32/1 28/2±23/1 18/2±51/1 11/2±33/1 55/2±81/3

 شفافیت )سانتیمتر( 2/2±6/28 11/1±23/26 18/5±21 33/2±51 33/5±25/28 3/1±13

 ** هدایت الکتریکی 232±2222 323±66/2351 1/655±2658 326±5822 332±55/2885 135±1381

 نیترات )میلیگرم در لیتر( 61/2±51/1 65/2±83/1 53/2±26/2 11/1±5/2 88/2±65/2 35/2±38/2

 ارتوفسفات )میلیگرم در لیتر( 53/2±32/2 28/2±32/2 16/2±31/2 55/2±63/2 25/2±62/2 53/2±36/2

 فسفات )میلیگرم در لیتر( 62/2±53/1 21/1±52/1 13/2±16/2 32/2±35/2 12/2±62/2 25/2±56/2

 فسفات )میلیگرم در لیتر( -فسفر 22/2±51/1 22/2±53/1 25/2±86/2 21/2±33/2 51/2±81/2 25/2±31/2

 * لگاریتم مول بر لیتر                ** میکروزیمنس بر سانتیمتر یا میکروموس بر سانتیمتر

 

های کیفی مختلف منابع آبی جهت دامنه ساپروبی کالسه
های کیفیت آب استخرهای پرورش تعیین نوع کالسه

قابل مشاهده  1آبی تحقیق حاضر در جدول ماهیان گرم
است. در این راستا میزان میانگین نهایی شاخص ساپروبی 

نشان داده شده است. بر این  5شش استخر نیز در شکل 
داری بین میانگین نهایی شاخص اساس هیچ اختالف معنی

مورد بررسی با دامنه شاخص ساپروبی  ساپروبی استخرهای
. (p>0.05)( 5مشاهده نگردید )شکل  32/1-32/1

های مختلف پرورش همچنین دامنه شاخص ساپروبی ماه

بود، بطوری که از ابتدا تا انتهای دوره  58/1-83/1معادل 
پرورش نوسانات افزایشی و کاهشی مشاهده گردید )شکل 

یانگین شاخص (. بر طبق نتایج بدست آمده بین م3
دار وجود داشت های مختلف، اختالف معنیساپروبی ماه
(p<0.05) بنابراین با توجه به دامنه میانگین نهایی و .

ماهیانه شاخص ساپروبی شش استخر مختلف پرورش 
آبی تحقیق حاضر، کیفیت آب این استخرها در ماهیان گرم

 گیرند.مزوساپروب قرار می -کالسه کیفی بتا 

 
 
 
 
 

 

 
 آبیمیانگین نهایی شاخص ساپروبی استخرهای مختلف پرورش ماهیان گرم :4شکل 

 .(p>0.05)باشد های مختلف میدار بین استخر* حروف مشابه به معنی عدم وجود اختالف معنی
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 آبیاستخرهای پرورش ماهیان گرمهای مختلف میانگین شاخص ساپروبی ماه :5شکل 

 .(p<0.05)باشد های مختلف میدار بین ماه* حروف غیرمشابه به معنی وجود اختالف معنی

 
داری بین میانگین در تحقیق حاضر هیچ همبستگی معنی

شاخص ساپروبی جوامع زئوپالنکتونی و میانگین 
فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب استخرهای مختلف 

های . در این میان فاکتور(p>0.05)مشاهده نگردید 

و  662/2روشنایی با مقادیر فسفات و ساعات-فسفر
دارای باالترین و کمترین میزان همبستگی با  -221/2

 (.5استخرهای مختلف بودند )جدول شاخص ساپروبی 
 

 
 های مختلف زئوپالنکتونی با میانگین فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب استخرها ضریب همبستگی شاخص ساپروبی گروه: 4جدول 

 فاکتورهای هدف مقدار همبستگی سطح معنی داری

 دمای هوا 163/2 332/2

 دمای آب 252/2 662/2

 ساعات روشنایی -221/2 111/2

 درجه اسیدیته 251/2 658/2

 شفافیت 525/2 522/2

 هدایت الکتریکی 335/2 235/2

 نیترات 311/2 522/2

 ارتوفسفات -253/2 152/2

 فسفات -325/2 528/2

 فسفات -فسفر 662/2 132/2

 
ساختار و عملکرد چرخه جوامع زیستی امروزه با آگاهی از 

های آبی می توان مدیریت بهتری را درباره اکوسیستم
های زیست محیطی این شرایط ناپایدار و آلودگی

در این تحقیق . (Ekpo, 2013)ها انجام داد اکوسیستم
داری بین میانگین فاکتورهای آب و هیچ همبستگی معنی

ف مشاهده میانگین شاخص ساپروبی استخرهای مختل
(. بنابراین با توجه به نتایج 5)جدول  (p>0.05)نگردید 

-، در اوایل دوره پرورش به دلیل بیوماس و فعالیت3شکل 

(، دامنه بسیاری 2های زیستی کم ماهیان پرورشی )شکل 
 از فاکتورهای کیفی آب مناسب و آب استخر از کیفیت 

 
( 3 مطلوب برخوردار بود )ماه های خرداد و تیر در شکل

های مرداد و ولی از اواسط تا اواخر دوره پرورش )ماه
(، افزایش بیوماس و 5شهریور ( با گرم شدن هوا )جدول 

های زیستی و متابولیسمی به همراه غذای شدت فعالیت
خورده نشده و مواد دفعی ماهیان پرورشی همراه بود 

(. طبیعی است که در این شرایط میزان کیفیت 2)شکل 
سبت به اوایل دوره پرورش تفاوت داشته و از آب استخر ن

(. در این شرایط نیاز 3میزان کمتری برخوردار باشد )شکل 
به تعویض آب برای پیشگیری از افزایش تجمع مواد آلی و 

 Ray et)تواند نقش مهمی را داشته باشدمیزان آلودگی می
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al., 2009)  بنابراین عمل آبگیری مجدد استخرهای .
حقیق حاضر در ماه شهریور به میزان حدود پرورش ماهی ت

می تواند یکی از دالیل احتمالی کاهش شاخص  22%
ساپروبی و بهبود کیفیت آب استخرها باشد. در تحقیق 

جنس زئوپالنکتونی مختلف در چهار رده  23حاضر تعداد 
پروتوزوئرها، روتیفرها، کوپه پودها و کالدوسرها هر کدام به 

جنس مورد شناسایی و شمارش  5و  5، 8، 12ترتیب با 
و همکاران بر  Simic(. در تحقیق 2قرار گرفتند )جدول 

 Bovanروی جوامع زئوپالنکتونی منبع ذخیره آب منطقه 
، چهار گروه زئوپالنکتونی 2226کشور صربستان در سال 

پروتوزوئرها، روتیفرها، کالدوسرها و کوپه پودها مورد 
زارش این محققین دامنه شناسایی قرار گرفتند. بر اساس گ

شاخص ساپروبی این منبع ذخیره آب در کالسه 
مشاهده شده بود  12/1 -11/1بتامزوساپروب با دامنه 
(Simic et al., 2006) . باتوجه به دامنه شاخص ساپروبی

استخرهای تحقیق حاضر در منطقه شرق  32/1-32/1
استان گلستان در مقایسه با شاخص ساپروبی این منبع 
ذخیره آب در صربستان، هر دو منابع آبی مورد تحقیق 

گیرند و از این جزو کالسه کیفی بتامزوساپروب قرار می
جهت باتوجه به متفاوت بودن احتمالی شرایط آب و 
هوایی، خاک بستر و جوامع زیستی این دو منبع آبی اما 

-دارای تشابه اکوسیستمی و بار مواد آلی با یکدیگر می

(، 2226و همکاران )  Dulicتایج تحقیقطبق نباشند. 
در مزارع  38/1 -23/2میزان دامنه شاخص ساپروبی بین 

کشور صربستان گزارش  Dubicaپرورش ماهی منطقه 
گردید. این دامنه در اوایل دوره پرورش دارای باالترین 

( که دلیل احتمالی آن افزایش 23/2شاخص ساپروبی بود )
معلق موجود در استخر  مواد آلی و افزایش مواد جامد

هنگام آبگیری اولیه از منبع تأمین آب اشاره شده است. 
( در اوایل 38/1همچنین کاهش میزان شاخص ساپروبی )

ماه جوالی زمانی صورت گرفت که به استخر آب تازه به 
میزان محدود اضافه گردید و سبب بهبود کیفیت آب 

در  استخر شد. مقدار شاخص ساپروبی استخرهای مختلف
داری با یکدیگر نبودند این تحقیق دارای اختالف معنی

(p>0.05)  ( ولی میزان شاخص ساپروبی از اوایل 5)شکل
دوره پرورش تا انتهای دوره پرورش دارای روند کاهشی 

 58/1-83/1بود که مشابه با نتایج تحقیق حاضر با دامنه 
(. در این تحقیق با کاهش شاخص 3باشد )شکل می

شرایط بهبود کیفیت آب در استخرها مشاهده ساپروبی، 
گردید. در استخرهای پرورش توأم کپور ماهیان تحقیق 

سرگنده و حاضر با افزایش بیوماس ماهیانه ماهیان کپور
ها، معمولی با تغذیه اختصاصی و جانبی از زئوپالنکتونکپور

ها در طول دار جمعیت زئوپالنکتونمشاهده کاهش معنی
-رداد تا شهریور( امری طبیعی بشمار میدوره پرورش )خ

آید ولی با شروع فصل پاییز و کاهش دمای آب استخرها 
)ماه های مهر و آبان( سبب کاهش سوخت و ساز 
فیزیولوژیکی ماهیان و کاهش نسبی شدت تغذیه ماهیان 

ها فرصت بیشتری شود. در این شرایط زئوپالنکتونمی
این دلیل افزایشی برای رشد و بقاء خواهند یافت. بنابر

نسبی جمعیت این موجودات در بازه زمانی مهر تا آبان 
 Ahmad(. در تحقیق 2تواند همین مسأله باشد )شکل می

(، جوامع زئوپالنکتونی، 2211-2212و همکاران )
فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب استخرهای تأمین شده از 
فاضالب تصفیه شده و میزان ارتباط این فاکتورهای 

 Aligarhتی و غیر زیستی با یکدیگر را در منطقه زیس

گونه زئوپالنکتونی  22کشور هند بررسی نمودند و تعداد 
گروه روتیفرها، کالدوسرها، کوپه پودها و  5در 

گونه و فراوانی  2و  5، 5، 11اوستراکودها به ترتیب با 
درصد مورد شناسایی و  68/5و  31/13، 51/52، 81/55

 & Ahmad et al., 2011)فتند. طبقه بندی قرار گر

های . در تحقیق حاضر فراوانی نسبی جنس(2012
Brachionus sp.، Asplanchna sp. ،Cyclops sp.  و

 ،.Eucyclops spهای مشابه دیگر همچون سایر جنس
Daphnia sp.  وDiaphanosoma sp.  در مجموع

ها فراوانی کل جمعیت زئوپالنکتون %51 -83میزان حدود 
تشکیل داده است که از این جنبه و نوع اکوسیستم آبی را 

-یوتروف با بار مواد آلی مشخص دارای شباهت نسبی می

(. بطور کلی استفاده از منابع آبی با کالسه 5باشد )شکل 
کیفی سطح بتامزوساپروب، بعلت میزان باالی مواد مغذی 
همچون فسفر و نیتروژن، مقادیر مناسبی از گازهای 

کربن و وجود دمای اکسیدن اکسیژن و دیمحلول همچو
مناسب سبب بهبود تولیدات ثانویه و متعادل بودن پویایی 
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 .(Dulic et al., 2006)گردد مزارع پرورش ماهی می
منابع اصلی آلودگی با منشاء مواد آلی استخرهای پرورشی 

تواند ترکیبی از تولیدات پیکره آب، نوع ماهی و آبزیان می
نوع بستر استخرها، بیوماس ماهیان در حال پرورش، 

، کیفیت و کمیت غذای مکمل باقیمانده و خورده نشده
کوددهی بیش از حد و تجمع یافته در بستر استخر، 

ها( و جانوران مرده تجزیه ای )ماکروفیتگیاهان حاشیه
باشد. وجود محدودیت  های باکتریایی بودهشده و سلول

منابع آبی در شرایط حاضر منطقه، کشور و عدم امکان 
آبگیری مجدد، کیفیت آب استخرهای پرورش ماهی را به 

دهد. در مرور زمان و در طول دوره پرورش کاهش می
شرایط کمبود منابع آبی در جهان، بسیاری از کشورهای 

ها جهت تأمین آب استخرهای آسیایی از آب فاضالب
 Vasanth Kumar)گردد پرورشی آبزیان نیز استفاده می

et al., 2012; Dulic et al., 2006; Yuvantemya, 

2007; Kumari et al., 2008)همچنین پیشنهاد می .-

های بارور شده و دارای مواد غذایی با منشأ شود آب
زیستی و شیمایی کالسه کیفی آب سطح بتامزوساپروب 

بعد از پایان دوره پرورش بجای استخرهای مورد تحقیق 
ها بعنوان آب غنی شده به تخلیه در اکوسیستم رودخانه

 های کشاورزی منطقه اطراف برسد. مصرف آبیاری زمین
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Abstract 

The aim of this study was to evaluate of zooplankton communities as bioindicator of water 

quality and saprobi index at six Chinese carp ponds at East of Golestan province, Gonbade 

Kavous city. Zooplankton sampling was done monthly during one culture period from June to 

November 2011. Finally, 27 genus from 4 class were identified. Between these groups, 12 

genus belong to Protozoa, 8 genus from Rotatoria, 4 genus from Copepoda and 3 genus from 

Cladocera were recorded. The highest and lowest frequency percentage were belongs to 

Rotatoria and Protozoa with 46 and 3 percent, respectively. The results show that, there is no 

significant differences between saprobi index of six ponds (p>0.05). During the whole period 

of study, the saprobi index indicated Class ß-mesosaprob as water quality. There was 

significant general tends of decrease in the saprobi index from the beginning to end of the 

culture period (p<0.05), its value ranged was 1.52 to 1.70. Also, gradual improvement of 

water quality observed toward the end of culture period and these reasons are partly a result of 

natural and management processed such as seasons changes (climate), water exchange 

(replacement of water) and pause of introduce of fertilizer materials to the ponds.  
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