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 باشـند،  بيشـتري داشـته   آلـي  مواد كه آبهايي در آنها .كنند مي زندگي شور و شيرين آبهاي در(Euglenophyta) ها  اوگلنوفايت
 در شناسـي  بـوم  روابـط  و بهتـر  بيشـتر  درك جهـت  در را مـا  توانـد  اين شاخه در استخرهاي پرورش ماهي مي مطالعه فراوانترند و

 تأكيد با ها اوگلنوفايت فلور هدف شناسايي با حاضر كمك كند. تحقيق آلودگي زيستي هاي بهتر شاخص تعيين و هاي آبي اكوسيتم
جهت اجـراي   .گرفت انجام آبي استان مازندران هاي پرورش ماهيان گرم در استخر آنها اي گونه تنوع بررسي و مطالعات اكولوژيك بر

هكتار و مسـتطيل شـكل كـه هـر يـك جداگانـه از آب چـاه         ٣اين پروژه چهار استخر واقع در استان مازندران، هر يك به مساحت 
و Euglena جـنس   ٢مجمـوع   سي سي انجـام گرفـت . در   ٥٠٠آبگيري مي شدند نمونه برداري گرديد. نمونه برداري توسط روتنر 

Trachelomonas ها  نوفايتاوگل گونه از ٧ و)Euglenophyta( گونه به جنس  ٦شدند كه  شناساييEuglena گونه به جنس  ١ و
Trachelomonas شيميايي-فيزيكو به شرايط بسته ها اوگلنوفايت كل جمعيت تراكم در ميزان تعلق داشتند. در اين مطالعه تفاوت 
 شروع نشان دهنده آبي هاي پرورش ماهيان گرم استخر در ها فايتاوگلنو وفور آنها متفاوت بود. تراكم و توزيع و آب، ميزان مواد آلي

فراوانترند كه حضور  باشند، بيشتري داشته آلي مواد كه آبهايي در است.و آنها بودن ها و يوتروف ب آ در آلودگي و آلي مواد افزايش
  توان نتيجه كوددهي هاي زياد پرورش دهندگان دانست ها را مي اين گونه

  
   مازندران ،Euglenophyta گرمابي، ، : پرورش ماهيكليديهاي  واژه

  
  مقدمه

 آنترازانتين و دياداينوزانتينن، آستازانتي مانند هايي گزانتين و  a،bكلروفيل  كه داراي هستند ها جلبك از گروهي ها، وگلنوفايتا    
 ها مرداب و استخرها مانند هايي محيط در اغلب ها و درياچه در ندرت به ها جلبك اين (South and Whittick, 1987). باشند مي

 به ها گونه همه است و اختياري هتروتروف كلي طور به گروه، اين تغذيه .شوند مي مشاهده است، باالتر آلي محتويات كه داراي
 تاژك تعداد اساس بر اغلب ها آنبندي  طبقه و هستند سلولي ديواره فاقد ها، اوگلنوفايتد هستند. نيازمن تيامين ياB ١٢ويتامين 

 با رابطه در اظهارنظر پيرامون روشن تصويري ايجاد به ها تنوع اوگلنوفايت و تركيب از آگاهي ).١٣٧٧ي، (رياح شود مي انجام ها آن
 تأثيرات از خوبي بسيار نظم دهنده نشانها  درياچه در جلبكي غذايي مواد غلظت در افزايش. شود مي منجر درياچه غذايي شرايط
و  توليد در را تري مهم نقش فسفر و نيتروژن مغذي، بين مواد از كه اين به توجه با و است آب كيفيت با در ارتباط ها آن منفي

 Salmaso et al., 2003 ; Haraughty and Burks, 1996)(دهند  نشان مي ها اوگلنوفايت ويژه به جلبكي، جوامع توده زي
در  ها آن اي گونه تنوع بررسي و مطالعات اكولوژيك بر تأكيد با ها اوگلنوفايت فلور شناساييهدف  با حاضر تحقيق بنابراين،

 در ها آن د.كنن مي زندگي شور و شيرين هاي آب در ها اوگلنوفايت .گرفت انجام آبي استان مازندران هاي پرورش ماهيان گرم استخر
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خوني)  (قرمز كنند مي قرمز را حوضچه هاي آب رنگ اوگلنا قرمز هاي گونه .ترند فراوان باشند، بيشتري داشته آلي مواد كه هايي آب

 .ندهست هتروتروف كامالً رنگ بي هاي اوگلنوفايت ولي ،هستند نيز آلي مواد هتروتروف فتوسنتز ضمن اوگلنوئيدها از بعضي
  .باشند مي هتروتروف تيامين، و سيانوكوباالمين مثل ييها ويتامين همچنين براي ها، اوگلنوفايت

  ها روش و مواد
كه هر يك جداگانه از مستطيل شكل هكتار و  ٣مساحت  واقع در استان مازندران، هر يك بهاستخر  چهارجهت اجراي اين پروژه    

انجام گرفت. بدين ترتيب كه  سي سي ٥٠٠توسط روتنر  ها فيتوپالنكتون برداري نمونهگرديد.  برداري نمونه شدند ميآب چاه آبگيري 
توسط روتنر برداشت كرده و نمونه را در بطري از چهار نقطه استخر از آب استخر را  سي سي ٥٠٠از فاصله سه متري كنار استخر 

تير،  هاي هماها طي  برداري نمونه% فيكس گرديد تا جهت كار در آزمايشگاه حاضر گردد. ٤ريخته و در همان منطقه توسط فرمالين 
از آن را  سي سي ٥زده و سپس  به هم كامالًدر آزمايشگاه ابتدا آب محتوي بطري را  روز صورت گرفت. ١٥شهريور، هر  ومرداد 

ورد شناسايي و شمارش قرار گرفت و سپس م ،(APHA, 1986) ها توسط كليد ، نمونهگذاري رسوبداخل چمبر ريخته و پس از 
  محاسبه گرديد.ليتر در  ها از گونهتعداد هر يك 

ثبت گرديد. ميانگين و انحراف  Windowsتحت برنامه  SPSSو  Excellبرنامه  در ،ها دادهپس از تنظيم  آمده دست بهاطالعات    
  مقايسه قرار گرفت و در جداول مربوط ارائه گرديده است. و موردمحاسبه  ها نمونهمعيار 

  
  ها يافته

اوگلنوفيتا  گونه از ٧ و جنس ٢ درمجموع زمستان، و پاييز بهار، تابستان، هاي فصل طي در شده انجام مطالعات اساس بر   
)Euglenophyta(، است شده معرفي ،١ل جدو در شده مشاهده هاي گونه اسامي علمي كه شدند شناسايي.  

از خرداد  برداري نمونهبار  ٦در  مطالعه مورد استخرهايدر  شده مشاهده )Euglenophyta(هاي اوگلنوفيتا  گونهفهرست  .١جدول 
  مردادماهتا 

Euglena viridis 
Euglena gracilis 
Euglena caudate 
Euglena proxima 

Euglena polymorpha 
Euglena wangii 

Trachelomonas playfairi 
     

) ١٠٣× گرم در ليتر (ميلي ٩/٢±٦١/٠توده  ليتر) و زيعدد در ( ٢٦٩٨±٤٠٦شاخه اوگلنوفيتا با تراكم ، ١شماره  در استخر
در ليتر) بوده  عدد( ٨٣٣±٨، Euglena wangiiگونه تشكيل دادند. در اين استخر بيشترين تراكم شاخه مربوط به  ٦و 

  ).٣و  ٢ هاي ولجداست (
) مشاهده ١٠٣× گرم در ليتر (ميلي ٧/٠±٠٩/٠توده  عدد در ليتر) و زي( ٤٣٣±٥٨اوگلنوفيتا با تراكم  ،٢در استخر شماره    

گونه  ٢نيز اوگلنوفيتا از  ٣در استخر شماره  ).٣و  ٢جداول است (بوده  Euglena caudateگرديد كه فقط شامل گونه 
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Euglena proxima  وTrachelomonas playfairi  كه گونه غالب را  شدند ميتشكيلT. playfairi   با ميانگين تراكم

و  ٢ هاي جدول( داد مي) تشكيل ١٠٣× گرم در ليتر (ميلي ٦/٢٨±٥٢/١٢توده  و ميانگين زي )در ليترعدد ( ١٨٦٦٦±٨١٦٦
٣.(  

و ) ١٠٣× گرم در ليتر ميلي( ٢/٢±٧٧/١توده  ليتر) و زي عدد در ( ١٤٠٨±١١٥٤، اوگلنوفيتا با تراكم ٤شماره  استخر در   
 ).٣و  ٢ هاي جدول( مشاهده شد، E. proximaه يك گون

  
از  برداري نمونهبار  ٦در  مطالعه مورددر استخرهاي  شده مشاهده )Euglenophyta(ميانگين تعداد اوگلنوفيتا  . ٢جدول 

  (تعداد در ليتر) مردادماهخرداد تا 
١استخر  نام گونه ٢استخر   ٣استخر   ٤استخر    

Euglena viridis ٤١٦±٢١٩  ٠±٠  ٠±٠  ٠±٠  
Euglena gracilis ٧٧٦±١٥٣  ٠±٠  ٠±٠  ٠±٠  
Euglena caudate ٠±٠  ٤٣٣±٥٨  ٠±٠  ٠±٠  
Euglena proxima ١١٠±١٦  ٠±٠  ٤٠٠٠±٣٢٨٠  ١٤٠٨±١١٥٤  

Euglena polymorpha ٥٣٣±٧  ٠±٠  ٠±٠  ٠±٠  
Euglena wangii ٨٣٣±٨  ٠±٠  ٠±٠  ٠±٠  

Trachelomonas playfairi ٢٨±١  ٠±٠  ١٨٦٦٦±٨١٦٦  ٠±٠  
كل    Euglenophyta ٢٦٩٨±٤٠٦  ٤٣٣±٥٨  ٢٢٦٦٦±١١٤٤٦  ١٤٠٨±١١٥٤  

  
از خرداد  برداري نمونهبار  ٦در  مطالعه مورددر استخرهاي  شده مشاهده )Euglenophyta(توده اوگلنوفيتا  ميانگين زي - ٣جدول 

  )١٠٣× گرم در ليتر (ميلي مردادماهتا 
١استخر  نام گونه ٢استخر   ٣استخر   ٤استخر    

Euglena viridis ٦/٠±٣٤/٠  ٠/٠±٠/٠  ٠/٠±٠/٠  ٠/٠±٠/٠  
Euglena gracilis ٢/١±٢٤/٠  ٠/٠±٠/٠  ٠/٠±٠/٠  ٠/٠±٠/٠  
Euglena caudate ٠/٠±٠/٠  ٧/٠±٠٩/٠  ٠/٠±٠/٠  ٠/٠±٠/٠  
Euglena proxima ٢/٠±٠٣/٠  ٠/٠±٠/٠  ١/٦±٠٣/٥  ٢/٢±٧٧/١  
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Euglena polymorpha ٦/٠±٠١/٠  ٠/٠±٠/٠  ٠/٠±٠/٠  ٠/٠±٠/٠  

Euglena wangii ٣/٠±٠/٠  ٠/٠±٠/٠  ٠/٠±٠/٠  ٠/٠±٠/٠  
Trachelomonas playfairi ١±٠١/٠  ٠/٠±٠/٠  ٦/٢٨±٥٢/١٢  ٠/٠±٠/٠  

كل    Euglenophyta ٩/٢±٦١/٠  ٧/٠±٠٩/٠  ٧/٣٤±٥٥/١٧  ٢/٢±٧٧/١  
 

Euglena     جنس تحت كه هايي نمونه Euglena دوكي، بدن داراي شدند، شناسايي آبي استان مازندران هاي پرورش ماهيان گرم در استخر 
 و حلقوي يا اي حالت ميله به پاراميلون بودند. اجسام متعدد قطعات صورت به يا طويل منفرد سبزرنگ هاي كلروپالست يك تاژك،

بين  جنس اين بدن طول .بمانند ثابت باقي حالت همان به بود ممكن اگرچه، كردند مي حركت تغيير و ضربه براثر ها سلول شكل
 كه به صورتي قرمزرنگ هاي سلول و بدنه روي بر خطوط مارپيچي گاهي د.بو ميكرون ٢٠- ٢٦بين  عرض ميكرون و ٢٥-١٠٠

 قرارگيري محل و عرض و طول سلول، نسبت شكل .شدند ديده جنس اين در پوشانند، را مي سبز هاي دانه تقريباً ها هماتوكروم
توليد  دليل به ها درياچه در جنس اين تجمعد. ش محسوب مي جنس اين هاي گونه تفكيك مهم هاي از شاخصه كلروپالست
هاي پرورش ماهيان  استخر ديده نشد. در حالتي چنين مطالعه در اين ولي ،آورد درمي قرمز رنگ به را آب ها سلول در هماتوكروم

  .گرديد شناسايي E. polymorpha و E. proxima ، E. caudata هاي گونه آبي استان مازندران، گرم
  

Trachelomonas     رنگ اي قهوه بيضوي يا گرد تورمانند پوشش يك توسط معموالً كه سبزي مرغي تخمتا  قرصي هاي كلروپالست توسط جنس، اين 
آن  تاژك كه شد مي خارج برآمده منفذ يك از تاژك .داشتند ميكرون ٢٥ از بيش عرضي ها سلولشد.  بود، متمايز شده پوشيده

هاي  گونه در ها آن بدن سطح خارهاي ولي است، شده مجهز يزوائدو  خارها به گاهي جنس، گرديد. اين مشاهده سختي به
 منفذدار يا و مشبك خاردار، ندرت به صاف، جنس در اين ديوارهد. نش مشاهده آبي استان مازندران هاي پرورش ماهيان گرم استخر

 عمق كم هاي آب در يوپالنكتون صورت به تراكلوموناسد. گير مي مختلفي هاي آهن رنگ مقدار با متناسب جنس ايند. گردي مشاهده
 اين جنس هاي گونه از بعضيد. شو مي يافت نيز باال و دماي فراوان غذايي مواد با هاي محيط در همچنين و شود ميديده  آبگيرها و

هاي پرورش  استخردر  جنس از اين. شوند مي ديده باال دماهاي و آلي مواد باالي با غلظت هاي محيط در تيكوپالنكتون صورت به نيز
  گرديد. مشاهده Trachelomonas playfairi گونه آبي استان مازندران، ماهيان گرم

  
  بحث

 Euglena viridis، Euglena gracilis ،Euglena caudate ،Euglena proxima ،Euglenaي ها گونه مطالعه اين در   
polymorpha، Euglena wan gii  وTrachelomonas playfairi شاخه  ازEuglenophyta در را وسيعي نسبتاً پراكندگي 

 اين نيز و اصفهان قند در كارخانه تصفيه هاي حوضچه در E. proximaگونه دادند.  نشان ١استخر در  ويژه به مختلف، هاي استخر
 Zarei Darkiشهر توسط  شاهين و شهر فوالد در تصفيه آب هاي حوضچه و ها رودخانه در E. polymorphaگونة  همراه به گونه

باشند  فيلترها مي مسدود كردن شاخص عنوان ها، به درياچه در Trachelomonasشده است. اعضاي جنس  )، گزارش٢٠٠٢(
).(APHA, 1986  
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Trachelomonas playfairi     باشد ديده تا اوايل پاييز كه زمان پرورش بچه ماهيان فيتوفاگ مي تابستان گرم فصل شروع با 

 Aticiتوسط  ه،تركي Sariyarدرياچه  و Tanganyikaدرياچه  در، )٢٠٠٥( Vyvermanو  Cocquytمشاهدات  با كامالًكه  شد
  .دارد همخواني ،)٢٠٠٢(
 Trachelomonasگونه  .است شده معرفي و شناسايي تابستان در درياچه ولشت در ،)١٣٥٥مقدم ( توسط Phacusجنس   

playfairi مشاهده ٣استخر شماره  در )١٠٣× گرم در ليتر ميلي( ٦/٢٨±٥٢/١٢توده  و زي )در ليتر (عدد ١٨٦٦٦±٨١٦٦تراكم  با 
 ها درياچه در ها اوگلنوفايت وفور ،كلي طور به مطابقت دارد.)، ٢٠٠١( Ekelundو  Danilovبا تحقيقات  نتايج اين كه گرديد
 باشند، بيشتري داشته آلي مواد كه هايي آب در ها آن و است بودن يوتروفها و  آب در آلودگي و آلي مواد افزايش شروع دهنده نشان

،  )١٩٩٤( Floresو  Barone .دانست دهندگان پرورشزياد  يها يدهكودتوان نتيجه  ها را مي كه حضور اين گونهباشند  مي تر فراوان
 توجه با ،درمجموع .است كرده ذكر آلودگي و استرس به مقاوماي ه داينوفالژله عنوان به را ها گونه اين نيز Arancioدرياچه  روي بر
 ، ميزان مواد آليآب شيميايي وي فيزيك به شرايط بستگي ها اوگلنوفايت كل جمعيت تراكم ميزان در تفاوته، آمد دست به نتايج به
 باوجود ،است دشواري بسيار كار ها آن رشد بر مؤثر تعيين عوامل و اختالفات اين همه علت يافتن گرچه .دارد ها آن تراكم و توزيع و

 در شناسي بوم روابط و بهتر بيشتر درك جهت در را ما تواند مي تر مناسب منابع شناسايي و تجهيزات داشتن با تر كامل مطالعات اين
  .باشد راهگشا آلودگي زيستي هاي بهتر شاخص تعيين و هاي آبي اكوسيتم

  
  توصيه ترويجي

آبي استان مازندران كوددهي استخرها توسط كودهاي حيواني بيش از مقدار مورد نياز است و در  هاي پرورش ماهيان گرم در استخر
گردد  ها مي نتيجه در تابستان با باال رفتن دماي هوا مواد آلي افزايش يافته و موجب ايجاد شرايط يوتريفيكاسيون و رشد اوگلنوفايت

  مانند كوددهي مناسب و تعويض آب از اين اتفاق جلوگبري نمود. بهينهاي ه و نياز است از روش
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