
  

 

 

 فاطمه سادات تهامی*، علیرضا کیهان ثانی
 کشاورزی، ترویج و آموزش، تحقیقات سازمان، کشور شیلاتی علوم تحقیقات ة، مؤسسدریای خزر اکولوژی پژوهشکدة

 ایران، ساری

  farnaztahamy@gmail.comل: * نویسنده مسئو

 

 22/01/0411تاریخ انتشار:                             5/4/0411: تاریخ پذیرش                              9/1/1011: تاریخ دریافت

 

 چکیده

افزایش و تغییرات یك ماده خاص مقاوم،  ازجملهعوامل متعددی  ریتأثها تحت در اکوسیستم Bacillariophytaرشد و نمو   

 یبردارنمونه ةدور 0اطراف قفس در  یهاآباز با استفاده از دستگاه روتنر در این تحقیق  .استتغییر کیفیت آب و شرایط اقلیمی 

پرورش از شمال، شرق، جنوب و غرب قفس از اعماق دورة قبل از شروع پرورش، زمان شروع پرورش، اواسط پرورش و پایان 

گونه  01 مجموعاً، دورةطی چهار  شدهانجام یهایبردارنمونهدر کل  درمجموعشد.  یبردارنمونهمتر(  01سطح، میانی و عمق )

 دورة گونه( و اواسط  12پرورش بیشترین تعداد گونه )دورة شناسایی شدند که انتهای  Bacillariophytaجنس از شاخه  11از 

گونه و در زمان شروع  11پرورش دورة در قبل  کهیدرحالمشاهده شد  Bacillariophytaگونه(  11گونه )پرورش کمترین 

قبل از پرورش بود  دورة در  Bacillariophytaشناسایی شدند. بیشترین تراکم  Bacillariophytaگونه از  10فعالیت پرورش 

پرورش بیشترین تراکم  دورة( مشاهده شد. در شروع 011×  مترمکعبدر  9909±1651ب )غر ةو بیشترین تراکم در منطق

Bacillariophyta ( مشاهده شد و سپس در اواسط 011 × مترمکعبدر  90609 ±250در شرق )پرورش تراکم در تمامی  دورة

 یهاهدورافزایش یافت که در  Bacillariophytaتراکم  مجدداًپرورش  دورةدر انتهای . داشته است داریمعنمناطق کاهش 

تغییرات فصلی  تفاوت تراکم، عوامل نیترمهمیکی از  بود.متفاوت  Bacillariophytaمختلف پرورش ماهی در قفس جمعیت 

عمیق  ةپرورش و در لای دورة. همچنین بیشترین تراکم قبل از ودماهیان بو نیز مواد دفعی و نیز مواد غذایی خورده نشده توسط 

 دورةکمترین تراکم اواسط  کهیدرحال ،(P<0.05ت )بودن این شاخه اس سرمادوستبه دلیل دمای پایین آب بود که به دلیل 

 در قفس باشد. آلاقزلاکوسیستم پرورش ماهی  ریتأثپرورش بوده است که شاید به دلیل 

 

 دریای خزر یجنوب ةنوشهر، حوض، قفس، آلاقزل، Bacillariophyta: هاي کلیديواژه

 شناسی منابع آبیترویجی بوم ةجلم

 2 ة، شمار4 ةدور

در پیرامون قفس دریایی پرورش ماهیان  Bacillariophytaتغییرات ساختار شاخه 

 نوشهر -واقع در جنوب دریاي خزر
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 مقدمه

Bacillariophyta لاتین  ةاز کلمbacillus یونانی  ةبه معنی چوب کوچك یا میله و کلمphyta که دارای  دیآیممعنی گیاه  به

 یهاونهگ. بیشتر شوندیمروشن دیده  یاقهوهتا  زردرنگ معمولاًمیکروسکوپی هستند و  یهارشتهمنفرد، کلنی یا  یهاسلول

Bacillariophyta  زیرا در  ،هتروتروف اجباری هستند )باید کربن آلی را جذب کنند( هاآناتوتروف هستند اما تعداد کمی از

 کل فاقد کلروفیل هستند.

ر و پرورش های تکثیدر کنار مدیریت صید باید به پروژه ها روبرو استا توجه به اینکه دریا در فقر کامل و با خطر انقراض گونهب  

مناسب  فیتیدر قفس به ک یپرورش ماه یتموفق .ها داده شودبیشتر پرداخته شود تا به دریا فرصت تنفس و بازسازی زیستگاه

ا به ر هایماه وارده به یطیمح یتلاش کند تا فشارها یستیبا دهندهپرورشکامل داشته و  یآب موجود در اطراف قفس بستگ

وجود مواد مغذی فراوان است که  کنندیم یدو تشد یجادرا ا قفسبر  یطیمح یمهمی که فشارها از عواملحداقل برساند. یکی 

مضر، امکان  یهاگونه ازحدشیباجازه رشد  ،Bacillariophyta ازجمله یستیخطراتی نظیر تغییر دینامیك جوامع ز تواندیم

 ییو نیز شکوفا هاگونه( و بلعکس کاهش یا حذف برخی Tahami, et al., 2012خزر ) یایو مهاجم به در یربومیغ انیرشد آبز

جوامع  ةپرورش خطرناک باشد. لذا مطالع یممکن است برا یکند که در مواقع یجاد( را اDraganov, et.al., 1984) یجلبک

Bacillariophyta  و نیز  قفساطراف  یهاآباز  یقتحق ین. در ااستبا پرورش ماهی امری ضروری و مهم  هاآنمتقابل  ریتأثو

 .شد یبردارنمونه شدهارائه یهاروشبر اساس  ،قفس رپرورش ماهی ددورة قبل و بعد از 

 Bacillariophyta هایهجعب ةلیوسبهسلولی ریزی هستند که های تكجلبكهستند و  هاجلبكاز گروه  ینیبذره یهایرستن 

ها نیز در های شیرین و شور زندگی کرده و بعضی از آندر آب Bacillariophyta. اندپوشیده شدهظریفی  و نازک ایشیشه

 دمثلیتولبا دونیمه شدن  Bacillariophyta .متمایل به زرد است Bacillariophyta کنند. رنگ تمامیخاک زندگی می

این . باشندمی کلروپلاست اتوتروف( هستند و دارای) خودپرورد آغازیان گروهی از Bacillariophyta، در تعریف دیگر .کنندمی

 ةتپوس داخل در ترکوچك ةپوست و دارد بیشتری شعاع دیگری از یکی که اندبزرگ و کوچك ةنوع از آغازیان دارای دو پوست

مستقل  جانداری صورتشوند و هر تکه بهجدا می ، دو پوسته از همتولید مثل غیرجنسیهنگام  در. گیردمی قرار تربزرگ

 سازدمی خود برای مکملی ةآید و پوستدرمی

Bacillariophyta  .به تغییرات فیزیکی، شیمیایی و  هاآننشانگرهای ارزشمندی برای مطالعه شرایط محیطی آب هستند

 یهاهگوناز  هرکدام. دهندیمپاسخ  سرعتبه کنندگانمصرفحرارت، غلظت مواد غذایی و تعداد  ةزیستی آب مانند تغییرات درج

Bacillariophyta  مختلف، جوامع متنوعی با  یهاستمیاکوسدر  هاآن، رونیازا. کنندیمدر شرایط زیستگاهی خاصی زندگی

تفسیرهای آماری  شودیمباعث  Bacillariophyta بالایتنوع و  (Patrick, 1961د )دهنیممتفاوت تشکیل  یهایفراوان

ا ر هاآنتا سطح گونه، اهمیت و دقت استفاده از  هانمونهدست آید. همچنین امکان شناسایی  به هامدلدر استنتاج  یتریقو

 یهاشاخصزندگی را نسبت به سایر  ةچرخ نیترکوتاه Bacillariophyta سوی دیگر. از بردیم لاشاخص زیستی با عنوانبه

در زمان افزایش آلودگی آب و نیز زوال اکوسیستم  این جانداراندارند هایماه، گیاهان آبزی و یکف ز مهرگانیبزیستی مانند 

م شاخص آلودگی و مهاج یهاگونه عنوانبه هاگونه این رونیازا. شودیمو بر تعدادشان افزوده  کنندیمتولیدمثل  سرعتبهآبی 

 یبردارنمونهآبی حضور دارند. لذا در تمام فصول سال قابل  یهاستمیاکوسدر بیشتر  Bacillariophyta. ندیآیمشمار  به

 بنابراین؛ شودیمدر رسوبات حفظ  یخوببهاست  یدوقسمتکه یك فراستول  Bacillariophyta سلولی ةهستند. ساختار دیوار

 (.Rott, 1991د )قرار بگیرن مورداستفادهزیستگاه  ةتاریخچ ةبرای مطالع توانندیمپیوسته  صورتبه هاآن
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 هاروشو  مواد 

در این مطالعه و  (1)شکل  ارنددمتری از ساحل دریا قرار  01جنوبی دریای خزر در عمق  ةقفس پرورش ماهی در حوض  

قبل از شروع پرورش، زمان شروع پرورش، اواسط پرورش و  یبردارنمونه دورة  0در  با استفاده از دستگاه روتنر هابردارینمونه

 .ندشد یبردارنمونه متر( 01) اعماق سطح، میانی و عمق ازپرورش از شمال، شرق، جنوب و غرب قفس دورة پایان 

در نوشهر ی. قفس پرورش ماه1 شکل  

 

و زمان  هاستگاهیاو مشخصات ( Fixation)تثبیت فیکس درصد  0فرمالین بلافاصله با  یبردارنمونهدر محل  هانمونهسپس   

پلانکتون شناسی پژوهشکده اکولوژی دریای به آزمایشگاه  تریلیلیم 611به حجم  یاشهیشد و در ظروف یگردثبت  یبردارنمونه

 . سپس با سیفوننمایندتا کاملًا رسوب  شدنددر تاریکی نگهداری  روزشبانه 11به مدت در آزمایشگاه  هانمونهمنتقل شد. خزر 

(Siphon )مخصوصی آب لایه فوقانی (Supernatant)  تخلیه شدبودکه فاقد هرگونه پلانکتون ،. 

دور در  0111سرعت با  Labofuge200سانتریفوژ )مدل با دقیقه،  6طی چند مرحله به مدت  هانمونه ةقسمت باقیماند  

برای شمارش، توسط  هانمونه .برسد تریلیلیم 16 – 01ها به نمونهنهائی تا حجم  شدند( Sedimentation) یدهرسوبدقیقه( 

 Newell and).شده قرار گرفت ) یکشخطهای لاممکعب روی  متریسانت 1/1با حجم ( Stample pipette) پیستون پتیپ

Newell, 2006 در زیر میکروسکوپ با و سپس  یزیآمرنگچند قطره ائوزین با همگن شده و  ،از سانتریفوژ ها پسنمونه

 ,Vollenweider, 1974; Newell and Newell) .قرار گرفتندو بررسی  ییشناسامورد  01X و 11X،11Xبزرگنمایی 

2006;APHA, 2005; Desikachary, 1958; Habit and Pankov, 1976.) 

 هاآنکمی شمارش  ةمهم است تا در صورت زیاد بودن برای مرحل هاآنحدود بررسی کیفی بوده و تنها دانستن در این مرحله   

ساعت  10نمونه را به مدت  ،ها، پس از تعیین رقت یا غلظت در مرحله کیفیغلیظ کرد. در بررسی کمی نمونهترقیق و یا را 

فاده و با است یزیآمرنگاز نمونه را برداشته و با استفاده از ائوزین  تریلیلیم 1/1 ،رسوب داده و سپس با استفاده از پیپت پیستون

 هرگونه شمارش شد. مترمکعبو سپس تراکم در از میکروسکوپ شناسایی و تعداد 

 ;Maosen, 1983 ه:ازجمل هاتوپلانکتونیف ییشناسااز منابع  Bacillariophytaجهت شناسایی است که  به ذکرلازم 

Ruttnerkolisko, 1974; Tiffany and Britton, 1971; Edmonson, 1959;  وPontin, 1978 .واحد استفاده شد 

اطلاعاتی شاخه بندی شده ثبت و  یهادر لیتر در هر ایستگاه تعیین و در فرمتعداد  برحسب Bacillariophytaمحاسبه تراکم 

 د.یمحاسبه گرد Bacillariophytaتراکم شاخه و سرانجام تراکم کل 

( و ثبت گردید. 1( مشخص )شکل GPS) یاماهواره ابیتیموقعبا استفاده از دستگاه  ،شدهنییتع یكموقعیت دقیق ایستگاه   

 .بود N 05˚ 00 ́ 01 ˝ ییایجغراف و عرض E 61˚ 16 ́ 01 ˝طول جغرافیاییمختصات این ایستگاه 



 51صفحه                                                                 1 ةشمار، 0 ة، دورشناسی منابع آبیفصلنامه ترویجی بوم

وارد و  Excel افزارینرم ةحاصله در برنام یهامربوطه ثبت گردید. سپس داده یهاها در فهرست، دادههاشیپس از انجام آزما

ی میانگین، انحراف معیار، دامنه، واریانس و انحراف خطا در برنامه آمار ±SEدند. محاسبات مربوطه انجام و نمودارها ترسیم ش

SPSS, 13 و اعماق مختلف از آنالیز واریانس  هاستگاهی، اهایبردارها در نمونهمحاسبه گردید. جهت مقایسه دادهANOVA 

 .استفاده شد

 

 
 

 یبردارنمونه موقعیت محل استقرار قفس دریایی و ایستگاه .1شکل 

 هایافته  

بیشترین  پرورشدورة انتهای  شدند که شناسایی Bacillariophyta ةجنس از شاخ 11گونه از  09 مجموعاً در این بررسی   

 دورة قبل در  کهیدرحال مشاهده شد Bacillariophytaگونه(  11گونه )کمترین  پرورشدورة اواسط و  گونه( 12) تعداد گونه

 (.1جدول شدند )شناسایی  Bacillariophytaگونه از  10شروع فعالیت پرورش گونه و در زمان  11 پرورش

 

پرورش دورة پرورش و کمترین گونه در اواسط  دورةدر انتهای  Bacillariophytaتعداد گونه ، بیشترین 0 شکلبر اساس   

قبل از شروع فعالیت پرورش افزایش  دورةدر شروع پرورش نسبت به  Bacillariophytaو همچنین تعداد گونه  مشاهده شد

 نشان داده است.

 مترمکعبدر  9909 ± 1651) بغر ةقبل از پرورش بود و بیشترین تراکم در منطقدورة در  Bacillariophytaبیشترین تراکم 

( 011 × مترمکعبدر  9060 ± 250در شرق ) Bacillariophytaپرورش بیشترین تراکم دورة ( مشاهده شد. در شروع 011 ×

داشته است و سپس در انتهای دورة   داریمعنمشاهده شد و سپس در اواسط دورة پرورش تراکم در تمامی مناطق کاهش 

 (.1افزایش یافت )جدول  Bacillariophytaتراکم  مجدداًپرورش 

لایه عمیق قبل دورة پرورش مشاهده شد و سپس بیشترین تراکم در لایه میانی در  Bacillariophytaبیشترین میزان تراکم 

در هر سه عمق سطح، میانی و عمیق  Bacillariophytaشروع دورة  پرورش بوده است و سپس در اواسط دورة  پرورش تراکم 

و شکل  1جدول است )افزایش داشته  Bacillariophytaتراکم شاخه کاهش چشمگیری مشاهده شد. سپس در کلیه اعماق 

0.) 
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در شروع دورة پرورش  تودهیزقبل دورة پرورش مشاهده شد ولی بیشترین در  Bacillariophytaگرچه بیشترین میزان تراکم   

و عمیق کاهش  در هر سه عمق سطح، میانی Bacillariophyta تودهیزمشاهده شد و سپس در اواسط دورة  پرورش 

 (.6و شکل  1چشمگیری داشت و این کاهش تا انتهای دورة  پرورش ادامه یافت )جدول 

اشند و باز شرایط محیطی می متأثرجنوبی دریای خزر دارند و  ةای در تولیدات اولیه در اکوسیستم کرانها نقش عمدهدیاتومه  

گروه مهمی  Bacillariophytaو همچنین  دریای خزر به دلیل موقعیت استراتژیك خود دارای شرایط خاصی است کهییازآنجا

 در جهت حفاظت هاستمیاکوس یشیو پا یریتیمد یماتاتخاذ تصمجهت  ینبنابرا ؛شوندیمی حوضه جنوبی محسوب هاآبدر 

 یامر Bacillariophytaشناخت اثرات پرورش ماهی در قفس  از املو نیز شناخت ک یجهان ییراتها در مقابل تغآن یاءو اح

از شرایط محیطی  متأثرها  Bacillariophytaدر این مطالعات نیز نشان داده شد که  .(Desikachary, 1958) است یضرور

دارند و  یلایآبی تنوع و فراوانی با یهاستمیدر اکوساین گروه . نام بردعنوان ابزار پایش به هاآناز  توانیمی راحتبهباشند و می

Bacillariophyta خوبیدر مقابل آلودگی آلی و معدنی آب پاسخ خیلی  هایو ماه یزکف مهرگانیها، بنسبت به ماکروفیت 

 ی آبیهاستمیعنوان بهترین و کاراترین ابزار پایش برای اکوسرا به Bacillariophyta، پژوهشگران رونی. ازادهندینشان م

 آینده مدیریتی یهابرنامه جهتی، اهیپا ةمطالع عنوانبه آلاقزلاطراف قفس پرورش ماهی  تنوع دیاتومی ةمطالع .معرفی کردند

 .است اهمیت جنوبی دریای خزر حائز ةحوض اکوسیستم روی بر قفس آلاقزلپرورش ماهی  تأثیر بررسی و

 Chaetoceros ،Naviculaی هاجنس ترتیب به بعدازآن و است Nitzschia گونه تعداد ازنظر جنس نیتربزرگدر این مطالعه 
 Fourtanier and Kociolek, 2009; Spaulding)هستند  گونه زیادی ی بسیار متداول با تعدادهاجنس Actinocyclos و

et al., 2010).  است.  آمدهدستبه سایر مطالعات در مشابهی نتایجPanahy Mirzahasanlou  2018)و همکاران Panahy 

Mirzahasanlou et al.,) روی  بر مطالعه درBacillariophyta ترتیب به را هاجنس نیتربزرگ بالیخلو ةرودخان Nitzscha ،

Navicula  وGomphonema ع جوام در معمولاً که است داده نشان . مطالعاتندکرد معرفیBacillariophyta کمی تعداد 

 یافت نمونه یك در یا باركی تنها گاهی که دارند وجود هاآن همراه نادر صورتبه نیز گونه زیادی تعداد و هستند غالب هاگونه از

 هاستمیاکوس سلامت که (، معتقدند1119و همکاران ) Snell. (Kelly and Whitton, 1995 and Round, 1993)د شونیم

 .کرد تعیین ها،دیاتوم مثل آب کیفیت تغییرات به حساس موجودات از استفاده با توانیم مؤثری طوربه را

 Atazadeh  ع جوامروی نیز  1119و همکارانBacillariophyta مشاهده کردند که  هاآن. مطالعه کردند سوقره ةرودخان

ن همچنی .رودخانه است دستنییپا Bacillariophytaمتفاوت از جوامع  کاملاً دست رودخانه لابا Bacillariophytaجوامع 

Stivenson (1999)جوامع  یاگونهترکیب  ، بیان نمود کهBacillariophyta ارتباط  در محیطیمستقیم با فاکتورهای  طوربه

ها و حرارت هوا، ورودی رودخانه ةبر درج ریتأث ازجملهمختلف  یهابه صورتدر این مطالعه نیز تغییرات فصلی  هستند و

تواند ها و کاهش شوری میتغییرات شوری در ورودی رودخانه جهیدرنتهای آبی و افزایش مواد مغذی، ایجاد جریان جهیدرنت

یکی از . (,.Panahy Mirzahasanlou et al 2020)داشته باشد  Bacillariophytaمهمی را در تغییر جمعیت  راتیتأث

 .استبوده است که حاوی دومیك اسید  Pseudo-nitzschia seriata ةدر این مطالعه گون شدهمشاهدههای گونه

 تواندیم Pseudonitzschia seriata باشند و گونهاز شرایط محیطی می متأثر Bacillariophytaاند مطالعات نشان داده   

 متفاوت بوده است مختلف پرورش یهادورهدر  شدهمشاهده Bacillariophytaبرای آبزیان خطرناک باشد. درصد تراکم 

(P<0.05) . ستبودن این شاخه ا سرمادوستعمیق به دلیل دمای پایین آب بود که به دلیل  ةقبل از و در لایبیشترین تراکم 

(P<0.05)، در قفس  اآلقزلاکوسیستم پرورش ماهی  ریتأثرورش بوده که شاید به دلیل پدورة اواسط کمترین تراکم  کهیدرحال

در تمام فصول نشانگر عدم وجود  هاآبچرخش و  و تولیدات اولیه در دریای خزر پایین است (Trophic) ییسطوح غذا باشد.

 (.1022، حسینی و همکارانست )هاآبدر حرکت  ملاحظهقابلاختلافات 
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 اطراف قفس یبردارنمونهمختلف  یهادورهدر  Bacillariophyta ةشاخ شدهییشناسا یهاگونهفهرست . 1جدول 

 

پرورشدورة قبل  نام گونه پرورشدورة شروع   پرورشدورة اواسط   پرورشدورة انتهاي    

Actinocyclus ehrenbergii   + + + 

Actinocyclus paradoxus  + +  

Chaetoceros affinis +    

Chaetoceros convolutus +   + 

Chaetoceros percicus…  +   

Chaetoceros peruvianus +   + 

Chaetoceros socialis + +  + 

Certelium plagica +   + 

Cocconeis sp  +  + 

Cossinodiscus gigas  +   

Coscinodiscus granii +   + 

Cossinodiscus jonesianus  +   

Cyclotella menenghiniana + + + + 

Cymbella sp.    + 

Dactyliosolen fragilissima,medium + +   

Diatoma ochikii   +  

Diploneis interrupta  +   

Gyrosigma attenuatum  +   

Gyrosigma accominatum    + 

Gyrosigma attenuatum +   + 

Hantzschia sp.    + 

Hyalodiscus sphoerephorus  +   

Navicula bombus +    

Naviculla sp2    + 

Navicula sp. + + + + 

Nitzschia sp + +  + 

Nitzschia acicularis + + + + 

Nitzschia closterium +  + + 

Nitzschia reversa   + + 

Nitzschia longissima  +  + 

Nitzschia tenuirostris + + + + 

Nitzschia hybrida    + 

Pseudonitzschia seriata + + + + 

Pleurosigma elongatum +  +  

Rhizosolenia calcaravis + +  + 
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Rhizosolenia fragilissima + +  + 

Skeletonema costatum + +  + 

Skeletonema subsalsum  +  + 

Talassiosira incerta + +  + 

Thalassionema nitzschiodes + + + + 

 11 10 11 12 

 
 

 

 یبردارنمونهدورة  0در  Bacillariophytaگونه  نسبی تعدادنمودار . 0 شکل

 
  یبردارنمونهدر چهار جهت مختلف  Bacillariophyta تودهیزو  (011 × مترمکعب)تعداد در  . تراکم1ول جد

 مختلف یهایبردارنمونهدر 

 

پرورشدورة   
 تراکم

تودهيز  
 غرب جنوب شرق شمال

دورة قبل 

 پرورش

0015±1112 1905±0626 502±2060 تراکم  1651±9909  

تودهیز  112±19 01±10 56±91  0±119  

 دورةشروع 

 پرورش

2191±011 250-9060 625±6125 تراکم  991±0215  

تودهیز  615±119 991±110 119±521  29±009  

دورة اواسط 

 پرورش

121±100 99±121 65±101 00±50 تراکم  

تودهیز  6± 2/1  1±6 10±6 15±0 

دورة انتهاي 

 پرورش

 1110 516±1005 1120±0519 1610±1620 تراکم

تودهیز  15±16 06±19 19±9 16±10 
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 یبردارنمونهمختلف  یهاهدوردر در سطوح مختلف  Bacillariophyta( 011 × مترمکعب)تعداد در  تراکم درصد .0شکل 

 
 

 
 

 یبردارنمونهمختلف  یهاهدورسطوح مختلف در در  Bacillariophyta( مترمکعبدر  گرمیلیمتوده )یزدرصد  .6شکل 
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که نقش  شدهلیتشکجنوبی دریای خزر از دیاتومه  ةهای کراناکثریت فیتوپلانکتون ،قبل از پرورش ماهی در قفس یهاسالدر   

ذایی غدر اواخر فصل بهار و ابتدای تابستان، مواد و نیز جنوبی دریای خزر داشته   ةای در تولیدات اولیه در اکوسیستم کرانعمده

(Nutrients)  ها )بخصوص . وجود سدهای موجود در رودخانه(1091)تهامی و همکاران،  شودیموارد دریا  هارودخانهاز طریق

که چنین شرایطی را در  (Aladin and Plotnikov, 2004گردد )یمها به داخل دریا ولگا( سبب کاهش ورود این نوترینت

مای د با تغییر تواندیممتفاوت است که  ،مختلف پرورش ماهی در قفس یهادورهدر مشاهده نمود لکن  توانیممطالعه نیز  این

 .(Barone and Flores., 1994) باشدژن و فسفر محیط اطراف در ارتباط ها و نیز میزان نیتروهوا و نیز تغییر نوترینت

ی و بستگی به شرایط فیزیک Bacillariophytaتفاوت در میزان تراکم جمعیت کل  ،آمدهدستبه، با توجه به نتایج درمجموع  

 گرچه .باشد دهندگانپرورشزیاد  یهایغذاده لیبه دل تواندیمکه  دارد هاآنشیمیایی آب، میزان مواد آلی و توزیع و تراکم 

ق برای داشتن پرورش موف نیباوجوداکار بسیار دشواری است؛  هاآناین اختلافات و تعیین عوامل مؤثر بر رشد  ةیافتن علت هم

از گروه بسیار مهم  ها Bacillariophyta چراکهماهی در قفس نیاز به مدیریت صحیح آب اطراف ماهیان قفس است 

ذایی آبزیان را غ یهاشبکهو پایگاه  کنندیمبیشترین کمك را به تولید  کهنیادریای خزر هستند و علاوه بر  یهاتونکتوپلانیف

ابزار قدرتمند اکولوژیك برای بررسی شرایط آب اطراف قفس پرورش ماهی و نیز نظارت بر  عنوانبه هاآن، از دهندیمتشکیل 

یز و ن ریتأثاطراف قفس بر ماهیان هر تغییر در جوامع زیستی محیط د. استفاده نمو توانیمتغییرات محیطی در طول زمان 

 یآورعجمغذادهی و  ةنحود. باش اثرگذاربر اکوسیستم دریای خزر  تواندیماشکال مدیریتی در امر پرورش ماهی در قفس  هرگونه

 حساسیت و Bacillariophytaت که ساختار جمعی فراوانی دارد تا موجب افزایش مواد آلی محیط نگردد دقتبهفضولات نیاز 

 .آگاه سازد آلاقزلاطراف قفس پرورش ماهی  یهاآبما را از شرایط  تواندیم هاگونه از برخی خاص
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