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پراكنشوفراواني پالنكتونيونقشآنهادرآبزیپروریدر 

بررسي

درياچهسدحسنلو 

مرضیه مکارمی ،1جلیل سبک آرا  ،1علی اصغر خانی پور

1

1پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی  ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی كشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترويج كشاورزی،
بندرانزلی ،ايران

چكیده 

طی پژوهشهای طرح جامع شیالتی درياچة سد حسنلو ،بررسیهای پالنکتونی به عنووان ماالاوات پايوه درجهوز اشوزايش
تولیدات ماهی دراين درياچه در نظرگرشته شد .اين ماالاات طی سه شاز نمونوه بورداری از سوا  1831الوی  1831در اسوتان
آذربايجان غربی انجام پذيرشز .نمونه برداری پالنکتونیتوسط لوله پلیکا به طو حدود  2متر انجام گرشز ،بورای شیتوپالنکتوون
يک لیتر آب (شیلتر نشده) وجهز نمونه برداری زئوپالنکتون  81لیترآب از ايستگاه مورد نظر برداشته و توسط تورپالنکتوون بوا
چشمه  81میکرون ،شیلتر و عصاره جمع شده دركلکتور (محفظه جمع آوری كننده) را درظرف نمونه برداری ريختیم ،در نهايز
نمونه ها را با شرمالین به نسبز  1درصد شیکس نموده و درآزمايشگاه باداز آماده سازی ،نمونهها توسوط میکروسوکوا اينوورت
شناسايی و شمارش شدند .در پژوهشهای شیتوپالنکتونی  5شاخه و 52جنس و در زئوپالنکتون  8شاخه و 81جنس شناسوايی
گرديد .غالبیز شیتوپالنکتونی در اين سد مخزنی با شاخه باسیالريوشیتا با جونسهوای  Diatoma , Nitzschia , Naviculaو
 Synedraو بیشترين تراكم و تنوع شیتوپالنکتونی درشصل تابستان مشاهده شد .میوانگین توراكم سوا نه شواخه باسویالريوشیتا
 2111122عدددرلیتربوده كه  83درصد جمایز سا نه شیتوپالنکتونی را شوامل مویشوود .بیشوترين جمایوز زئوپالنکتوونی
مربوط به شاخه روتاتوريا با جنسهای  Synchaeta, Keratella ,Lepadellaو  Brachionusهمچنین بیشترين تنوع وتراكم
زئوپالنکتونی مربوط به شصل بهار میباشد .میانگین تراكم سا نه شاخه روتاتوريا  1213عدددرلیتربوده كه  66/8درصد جمایز
سا نه زئوپالنکتونی را شامل بود .مقايسه مشاهدات پالنکتونی و دادههای شیزيکی و شیمیايی آب نشوان داده كوه سود حسونلو
دارای استاداد و گونههوای مناسو پالنکتوونی جهوز تغذيوه و پورورش ماهیوان و روهوای آنهوا بووده ،بنوابراين مویتووان از
ذخايرطبیای اين منبع آبیجهز اشزايش تولید ماهیان با ارزش شیالتی استفادهكرد.


كلماتكلیدی :درياچه سد حسنلو ،شیتوپالنکتون ،زئوپالنکتون ،پراكنش ،آبزیپروری

 نويسنده مسئو marziyeh_makarem@yahoo.com :
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مکارمی و همکاران

مقدمه 
تا ب حسنلو يکی از تا بهوای مهوم در حاشویه جنووبی
درياچه ارومیه بوده كه در  85كیلومتری حوزة استحفاظی
شهرستان نقده و در كنار جاده آسفالته ارومیه ،بوه شاصوله
 25كیلومتر و مهاباد ،به شاصله  85كیلومتری قورار گرشتوه
كه از سمز شما شرقی به جاده آسفالته و از سمز شرق
به روستای شوی احمود و از سومز جنووب بوه روسوتای
حسنلو و از غرب به ارتفاعات كردستان مشورف اسوز .نوام
اين تا ب از روستای نزديک به آن برداشوز شوده و بنوام
شورگل نیز مشهور میباشد .
اين تا ب قبل از احداث سود دارای وسواتی حودود هوزار
هکتار بوده و آب آن بیشتر از طريق كانا های كشاورزی از
رودخانه گدار نقده كه از كووههوای شوی وا ن سرچشومه
گرشته و نزو ت جوی ،هوم باوور مسوتقیم و يوا از طريوق
حوزة آبريز آن تامین شده ،كه در برخی از سا ها بواساة
بارندگی كم آب آن خشک و به شورهزار تبديل میگرديود،
كه اين امرسب نابودی تادادی از زيستمندان وكوچ بواقی
مانده آنها از تا ب حسنلو میشد ،البته در گذشته آب اين
تا ب بد يل چندی ل شور و غیرمناس جهوز مصوارف
كشاورزی و پرورش ماهی و شقط شامل چند گونه جانوری
وگیاهی بوده اسز .
درشهريور سا  1821سد مخزنوی حسونلو روی رودخانوة
گدار كه از اشنويه سرچشمه مویگیورد ،بوا احوداث كانوا
انحراشی بتوونی باوو حودود  12كیلومتراحوداث گرديود،
حووداك ر حجووم آب درياچووه سوود حوودود  21میلیووون
مترمکا  ،وساز آن حدود  1211هکتار و عمق متوسوط
آن حدود 2/5تا  8متور مویباشود .از آب ايون سود جهوز
آبیاری زمینهایكشاورزی پائین دسز و مناطق اطراف آن
استفاده میشود .درياچه های مخزنی عالوه بر اهمیتی كوه
از نظر توزيع آب دارند ،بانوان منبای با ارزش برای تولیود
آبزيووان نیووز بکووارمیرونوود ،چنانچووه در كشووورهای عضووو
 ASEANسووالیانه حوودود122111توون موواهی و انووواع
شوورآوردههووای آبووزی پووروری از درياچووه سوودها بدسووز
میآيود) .(Fernando,1980توانوايی بوالقوه تولیود مواهی
دراينگونه منابع آبی باعث جلو توجوه موديران شویالتی
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بوده و همیشه سای براين بودهكه اينگونه زيسز بومهوای
آبی را ساماندهی كورده و از ايون توانوايی بوالقوه در جهوز
توساه ذخاير ماهی استفاده نمايند).(Balayut,1983
تولید در هر اكوسیستم آبی وابسته به شرايط زنوده و غیور
زنده آن اسز  ،كه مهمترين عامل دراين بین وجوود موواد
بیوژن درآن بوده كه سب اشوزايش تولیودات اولیوه يانوی
شیتوپالنکتون شده كه در زمرة تولیدات اصلی هر منبع آبی
و سرچشمه حیات در آبها میباشند .ارتباط تنوع و تراكم
شیتوپالنکتون با ساير آبزيان در بخش شویالت از اهمیوز
بسوزايی برخووردار مویباشود )،(Millman et al., 2005
شیتوپالنکتون يک منبع غذايی مناس بورای زئوپالنکتوون
بوده) (Sridhar et al., 2010كه خوود در مقوام باودی از
اهمیز ويژهای درزنجیرة غذايی برخوردار بوده و ازسواكنان
دائمی آبهای جاری يا ساكن هستندكه ماهیوان در دوران
روی به میزان زيادی آنها را به مصرف میرسانند ،چنانچه
روهووای بسوویاری ماهیووان از  Cladoceraو Copepoda
تغذيه می كننود ( ،)Gordon,1971همچنوین روتیفرهوا ،
بخصوص گونوه  Brachionus calyciflorusيوک منبوع
غذايی عوالی جهوز تغذيوه روهوای ماهیوان آب شویرين
هسوتند (.)Awaless,1991 ; Watanabe et al.,1983
اهمیز روتیفرها را در تغذيوه رو ماهیوان از نظور میوزان
پروتئین و انرژی بخصوص اسیدهایچرب نووع (Omega-
 )3كه سب با رشتن شرايندهای گوارشی آنهوا مویگوردد،
قابل توجه اسز ( .)Lubzens,1989بنابراين در ماالاوات
سدهای مخزنی تایوین سوا تولیودات اولیوه و ثانويوه از
اهمیز ويژهای برخوردار اسز(.)Goodland,1978
با توجه به قدمز ماالاوات هیودرولوژی و هیودروبیولوژی
منابع آبی در سايركشورها ايون ماالاوات در ايوران سوابقه
چندانی نداشته وتنها به ماالاوة باضوی آبگیرهوا مااووف
شده اسز .همچنین تاريخچة ماالاات سود مخزنوی ارس
توسووط مركزتحقیقووات شوویالتی اسووتان گوویالن نشووان
میدهدكه اين ماالاات از سا  1858شروع و بوه تنواوب
تا سا 1831ادامه داشته و هودف از ماالاوات پالنکتوونی
دراين سد مخزنی توجه به كاربردهای شیالتی با تکیوه بور
ابااد لیمنولوژيک جهز ضمانز بهره برداری از درياچه سد
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ارس بوده اسز ( سبک آرا 1821 ،؛ سوبک آرا و مکوارمی،
. )1831
در سا  1822ماالاوات جوامع سودهای مخزنوی مواكو و
مهاباد نیزتوسط اين مركز انجام و نتايجی مشابه در زمینوه
موواهی دار كووردنايوون مخووازن بدسووز آموود ( سووبک آرا و
مکارمی1822 ،؛ حیدری و محمدجانی  .)1822،ماالاوات
پالنکتونی درياچه هوای پشوز سودها در جمهووری هوای
شووووروی سوووابق و درزمینوووه تحقیقوووات هیووودرولوژی و
هیوودروبیولوژی از جملووه بوور روی سوود مخزنووی ارسانجووام
شده ،اما كاملترين بررسی برروی سدمخزنیارس ،توسوط
محمداف درطی سا های  1131تا  1132صورت گرشته و
هدف آن بررسوی رشود ،پوراكنش وتولیودات زئوپالنکتوون،
همچنین نقش آنها درمنابع غذايی ماهیان وخودپا يی آب
بوده اسز.
احداث سد مخزنی حسنلو سوب وجوود همیشوگی آب در
اين مناقه و اشزايش تنوع گونه های گیاهی و جانوریشده
اسز  .وجود گسترده سیاه ماهی و تادادی گونه های ديگر
از ماهیان به همراه انبوه پرندگان در ايون مناقوه ضورورت
انجام ماالاات جامع قبل از هرگونوه اقودامات موديريتی و
برنامووه ريووزی احسوواس موویگرديوود .درماالاووات درياچووة
سدحسنلو ،طی سه شاز ،بررسیهای پالنکتوونی درشواز او
بهعنوان ماالاات پايوه درجهوز اشوزايش تولیودات مواهی
دراين درياچه درنظرگرشته شد ،اين بررسی درسوا 1831
منجر به مارشی كپورماهیان چینی وماالاوات شواز دوم آن
نیووز بووا هوودف بررسووی رشوود ماهیووان و پووايش شوورايط
لیمنولوژيک درسا 1832ودرسا  1831به منظور امکان
پرورش ماهی درقفس به انجام رسیده اسز .آنچوه در ايون
ماالاات مورد توجه قورار گرشتوه همفکوری و توجوه هموه
عوامل موثر در كنار راهحلهای مناس بوا پشوتوانه علموی
در جهز تغییرات مفید در درياچه سد بوده اسز.

موادوروشها 
سد مخزنیحسنلو در 85كیلومتری شهرستان نقده در
موقایز جغراشیايی بین  15درجه و  23دقیقه طو
شرقی و  82درجه و 2دقیقه عرض شمالی قرار داشته
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كه درشهريورماه سا 1821احداث گرديد .اين سدتقريباً
بیضی شکل با بريدگیهای كنار ساحلكه يک قارآن
حدود  5كیلومتر و قارديگر آن حدود  8كیلومتر میباشد.
با توجه به وساز درياچه  5ايستگاه ماالااتی برروی
درياچه سد تایین گرديد .موقایز ايستگاههای ماالااتی
درشکل شماره 1و نام آنها درجدو شماره  1ذكر شده
اسز.
جدول شماره  :1ایستگاههای مطالعاتی دریاچه سد
حسنلو

شماره

نام ايستگاه

1

بخششمالیسدناحیهكمپ

2

بخشجنوبیدرمحدودهتاجسد

8

بخششمالیبادازپیشرشزخشکی

1

بخش غربی درياچه

5

حدشاصلورودیوخروجیآبسد

نمونه برداریهای پالنکتونی به صورت شصلیبووده كوه بوا
توجه به عمق متوسط درياچة سد ،نمونه برداری پالنکتونی
درمناطق مختلو آنتوسوط لولوه پلیکوا ( )P.V.Cباوو
 225 cmوقار 6/5 cmانجام گرشز  ،بدين نحوكوه جهوز
شیتوپالنکتون يک لیتور آب از ايسوتگاه موورد نظربوه طوور
مستقیم بدون عبوراز تورپالنکتوون و بورای نمونوه بورداری
زئوپالنکتون نیز توسوط لولوه پلیکوا  81لیتورآب را توسوط
تورزئوپالنکتووون گیردسووتی ) (Apstein netبووا مووش81
میکرون شیلترنمووده و عصواره جموع شوده در كلکتوور را
درظرف نمونوهبورداری ريختوه ودرنهايوز نمونوه هوا را بوا
شرمالین بوه نسوبز  1درصود ت بیوز وجهوز ماالاوه بوه
آزمايشگاه منتقل شدند .نمونوه بورداری و بررسوی توراكم
جمایز پالنکتوونی بوا اسوتفاده ازمنوابع ;Boney,1989
; Harris, et al., Sorina, 1978 Michael, 1990
; APHA, 2005; 2000و شناسايی گونه های پالنکتوونی

نیز با استفاده از منابع ،
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مکارمی و همکاران
; )Edmonson ,1959 ; Prescott,1962(Vol 1,2,3
Prescott, 1976,; Kotikova ,1970 ; Tiffany ,1971
Ruttner – Kolisko ,1974; Patric & Reimer,1975
; Pontin,1978 ; Maosen, 1983; Krovichinsky
and smirnov,1993 ; Thorp et al., 2001;Sheath
& et al., 2003; Bellinger&sigee,2010; Bledzki
Rybak, 2016

انجامگرشز .در آزمايشگاه نمونه های شیتوپالنکتونی باد از
همگن كردن توسط پیپز به محفظه های  5میلویلیتوری
شمارش منتقل و پس از زمان كاشی (حداقلتا  21سواعز)
جهووز رسوووب ،بوسوویله میکروسووکوا اينووورت باوووركمی
وكیفیبررسی شدند .نمونوههوایزئوپالنکتوونی نیوز باود از

تایین حجم (عصارهآبشیلترشده) ماابق روشگفتوه شوده
موورد شناسوايی و شوومارش قرارگرشتنود .درنهايوز تووراكم
پالنکتونیدرلیتر درهرايستگاه تایین و درشرمهای اطالعاتی
شوواخه بنوودی شووده ثبووز و تووراكم شوواخههووا و سوورانجام
تراكم كل محاسوبه گرديود .جهوز ثبوز اطالعوات ،انجوام
محاسبات ،رسوم جوداو و نمودارهوا از نورم اشوزار Excel
نسخه  2111و جهز تجزيه تحلیل و آنالیز آمواری از نورم
اشزار  SPSSنسخه  16برای آزمون آنالیز واريانس يکارشوه
( )ANOVAاستفاده گرديد.

شكل  :1سد مخزنی حسنلو وموقعيت ایستگاههای مطالعاتی

نتايج 

در ماالاووات كیفووی شیتوپالنکتووونی پووروژة بررسووی جووامع
درياچه سد حسنلو طی سه شاز نمونه برداری در مجموع 5
شاخه و  52جنس شیتوپالنکتونی شناسايی شد كه در ايون
بین  28جنس مربوط به شواخه باسویالريوشیتا15 ،جونس
مربوط به شاخهكلروشیتا 2 ،جونس از شواخة سویانوشیتا8 ،
جنس از شاخة پیروشیتوا و  1جونس از شواخة اوگلنوشیتوا
شناسايی شده كوه بیشوترين جونسهوای مشواهده شوده
مربوط به شاخة باسیالريوشیتا بوده و بوا ترين جمایوز را
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در اك ووور شصوووو بخصووووص در شصووولتابسوووتان دارا
هستند(جدو  .)2اين شواخه  83درصود جمایوز سوا نه
شیتوپالنکتونی را در بر دارد شاخة كلروشیتا با  81درصد و
شاخة سیانوشیتا با  21درصد در مرتبوه هوای باودی قورار
دارند  .شاخههای اوگلنوشیتا و پیروشیتا هركودام  1درصود،
جمایز شیتوپالنکتونی درياچه سد حسنلو در طی بررسوی
دارا بودند (شکل .)8
با شروع نمونه برداریها در شصل پائیز به ترتی بیشوترين
نمونووة شیتوپالنکتووونی مربوووط بووه شوواخة سوویانوشیتا بووا
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جنسهای  Oscillatoriaو  Microcystisبووده اسوز.
بیشترين جمایز اين شاخه در اين شصل در ايستگاههوای
 1و  2مشاهده شده اسوز .میوانگین شراوانوی شصولی ايون
شاخه  2111321عدد در لیتر میباشد .شاخة كلروشیتا بوا
جنسهای  Ankistrodesmusو  Dictyosphaeriumدر
مرتبووه دوم قوورار دارد .میووانگین شراوانووی ايوون شوواخه
 1368511عدددرلیتر میباشد .شاخة باسیالريوشیتا نیز با
جوونسهووای  Cyclotellaو  Nitzschiaدرايوون شصوول
جمایز با يی دارد ،میانگین شراوانی اين شواخه 318211
عدد درلیتر بوده اسز .شاخه های اوگلنوشیتوا بوا میوانگین
شصوولی  15121وپیروشیتووا بووا میووانگین شصوولی 11211
عدددرلیتر از درصد شراوانی كموی درايون شصول برخووردار
هستند.
درشصل زمستان بیشترين جمایز شیتوپالنکتونی مربوط به
شاخة باسیالريوشیتا با جنسهوای Navicula , Synedra
و Nitzschiaبوده كه در اك ر ايستگاهها از شراوانوی بوا يی
برخوردارند .میانگین شراوانی شصلی اين شواخه 5252511
عدددرلیتر برآورد گرديد .شاخهكلروشیتا نیز در اين شصول
با جنسهوای  Ankistrodesmusو Oocystisو میوانگین
شراوانی  2138121عدددرلیتر در رتبه بادی اسز  .شواخة
سیانوشیتا با جنس  Oscillatoriaبا میوانگین  182121و
شوواخه هووای اوگلنوشیتووا بووا جوونس  Euglenaو میووانگین
 51521عووودد درلیتووور و پیروشیتوووا بوووا جووونسهوووای
 Cryptomonas, Gymnodiniumو  Peridiniumبووووا
میانگین شصولی  51111عودد درلیتور در ردههوای باودی
قرارداشتند.
درشصل بهار جمایز شیتوپالنکتونی كاهش داشوته درايون
شصل هم جنسهای مختل شاخة باسویالريوشیتا خصوصواً
جوونسهووای  Synedra , Diatoma , Nitzschiaو
 Naviculaبیشترين درصد شراوانی را به خوود اختصواص
دادنوود .میووانگین شراوانووی شصوولی ايوون شوواخه 1281862
عوودددرلیتر بوووده اسووز .شوواخة كلروشیتووا درايوون شصوول
بووا جوونسهووای  Oocystis , Dictyosphaeriumو
 Schroederiaدر رتبه باودی هسوتند .میوانگین شراوانوی
شصلی اين شاخه 211821عدد درلیتر بوده اسز .سیانوشیتا
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با جنس  Oscillatoriaو میانگین  61115عدد درلیتور و
شاخه های پیروشیتا با جنس  Gymnodiniumو میانگین
 2311عوودد درلیتوور و اوگلنوشیتووا بووا جوونس  Euglenaو
میانگین  2833عدددرلیتر درردههای بادی قرار داشتند.
شصل تابستان از با ترين جمایز شیتوپالنکتوونی درطوو
ماالاه برخووردار بووده اسوز  .در ايون شصول هوم شواخة
باسویالريوشیتا بوا جونسهوای Synedra , Nitzschia ,
 Cyclotellaو  Naviculaاز شراوانووی بووا يی برخوووردار
میباشد .میانگین شراوانی شصولی ايون شواخه 12121118
عدددرلیتر اسز .شاخة كلروشیتا با جنسهوای Oocystis
 Dictysphaerium,و  Ankistrodesmusبوووا میوووانگین
شصوولی  1618121عوودددرلیتر ،شوواخة سوویانوشیتا بووا
جوونسهووای  Oscillatoriaو  Microcystisبووا شراوانووی
شصلی  1156236عدددرلیتر و شاخه هوای اوگلنوشیتوا بوا
جوونسهووای  Euglenaو  Phacusبووا میووانگین 121521
عدد در لیتر ،پیروشیتا با جنس  Cryptomonasو میانگین
 2118عدد درلیتر جمایز شیتوپالنکتونی درياچوه سود را
در اين شصل تشکیل میدهنود .در مجمووع نتوايج بدسوز
آمده ازماالاوات شیتوپالنکتوونی در درياچوه سود حسونلو
بیانگر آن اسز كه شاخة باسیالريوشیتا از بیشترين شراوانی
و شصل تابستان از بوا ترين جمایوز و تنووع ،ايسوتگاه 8
درمناقة درياچه سد دارای بیشترين و ايستگاه  5كمترين
جمایز شیتوپالنکتونی را درطوو بررسوی نشوان دادهانود.
(جدو  2و اشکا 2و8و. ) 6
در ماالاات زئوپالنکتونی اين پروژه در مجموع  81جنس
زئوپالنکتونی شناسايی شدند ،در اين بین  1جنس مربوط
به زير سلسله  Protozoaبا شاخه های  Ciliophoraو
 11 ،Rhizopodaجنس مربوط به شاخة  ، Rotatoriaاز
شاخة ( Arthropodaبندپايان) ،راسته 1 Cladocera
جنس به همراه مرحله جنینیآنها ،رده 2 Copepoda
جنس به همراه مرحلة ناپلیآنها واز مروپالنکتونها خانواده
 Chironomidaeاز شاخه آرتروپودا و از شاخه
 Nematodaنیز نمونه هايی مشاهده گرديد (جدو .)8
بیشترين درصد سا نه جمایز زئوپالنکتونی مربوط به
شاخة روتاتوريا بوده كه  66/8درصد آنرا شامل میگردد.
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 Protozoaبا شاخه های  Ciliophoraو Rhizopoda

 11/2درصد ،شاخة آرتروپودا با رده  Copepodaبه همراه
ناپلی آن 18/2درصد و راسته  Cladoceraبه همراه
مرحلة جنینی آنها  3/3درصد جمایز زئوپالنکتونی را دارا
هستند .از مروپالنکتون (پالنکتون كاذب) ،نماتودا با 1/8
درصد و ساير گروههای مروپالنکتونی نیز از درصد
جمایتی ناچیزی (1/1درصد) برخوردار هستند (شکل . )5
در شصل پائیز بیشترين شراوانوی زئوپالنکتوونی مربووط بوه
شاخة روتاتوريوا بوا جونسهوای Lepadella ,Keratella
 Synchaeta,و  Brachionusبوده كه بیشوترين شراوانوی
شصلی ايون شواخه  1113عودد درلیتور مویباشود .شواخة
آرتروپودا با رده كوپه پودا و جنس  Diaptomusاز خانوادة
 Calanoidaeبا میانگین  28عدددرلیتر به همراه مرحلوة

ناپلئوسووی بووا میووانگین شراوانووی  52عوودددرلیتر ،راسووته
كالدوسورا بوا جونسهوای  Diaphnosoma ,Daphniaو
 Moinaدر رتبه بادی هستند .از پروتوزوآها شواخه هوای
ريزوپودا با میانگین شصولی  15عودددرلیترو سویلیوشورا بوا
میوووووانگین شصووووولی  32عووووودددرلیتر ،جمایوووووز
زئوپالنکتونی درياچوه سدحسونلو را درايون شصول تشوکیل
می دهند .اك ر سیلیوشورا بدلیل حساسویز و نواز بوودن
غشاء سلولی در برابر ماده ت بیز كننده شکل اصلی خودرا
از دسز داده وتشخیص جنس نیز در آنهوا مشوکل اسوز،
اين گروه تحوز نوام ناشوناخته ) (Unknownذكور شوده
ودرطو مودت بررسوی در نمونوه هوا مشواهده شودهانود.
گووروههووای مروپالنکتووون از شراوانووی كمووی در ايوون شصوول
برخوردارهستند.

جدول :2تغييرات فصلی فيتوپالنكتونی در دریاچه سدحسنلو1841 -48
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در شصوول زمسووتان بوودلیل مسوواعد بووودن هوووا در زمووان
نمونهبرداری ،جمایز زئوپالنکتونی اندكی اشوزايش داشوته
اسز .در اين شصل نیز شاخه روتاتوريا بوا میوانگین 1181
عدددرلیتر و پروتوزوآ با شاخه های ريزوپودا وسیلیوشورا بوه
ترتی و بووا میووانگینهووای شصوولی  21و  12عوودددرلیتردر
ردههای بادی قراردارند .شاخة آرتروپودا با رده كوپه پودا و
جنسهای  Diaptomusو  Cyclopsبا میانگین  21عودد
درلیتر و ناپلیآنهوا بوا میوانگین  86عودد درلیتور وراسوته
كالدوسوورا بووه همووراه مرحلووة جنینووی و میووانگین 18
عدددرلیتر و نماتودا نیز با میانگین شصلی  62عدد درلیتور
از مهمترين گروههای زئوپالنکتونی مشاهده شده در شصول
زمستان بودهاند.
در شصل بهار شراوانی زئوپالنکتونی روند صاودی داشته اموا
از تنوع چندانی برخوردار نیسز .در اين شصول هوم شواخة
روتاتوريوا بوا جونسهوای Asplanchna , Notholca ,
 Brachoinus , Keratellaو میانگین  2811عودددرلیتر
بیشترين شراوانی را دارا اسز .شاخة آرتروپودا با كوپه پوودا
و جونسهوای  Cyclops , Diaptomusو نواپلی آنهوا بوا
میانگین  136عدددرلیتر درمرتبة بادی هستند .گروههای
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ديگرزئوپالنکتوووونی درايووون شصووول از شراوانوووی چنووودانی
برخوردارنیستند.
در شصل تابستان جمایز زئوپالنکتونی به بیشترين مقدار
خود می رسد ،درايون شصول بوا ترين شراوانوی مربووط بوه
پروتوزوآ با شاخه های سویلیوشورا و جونسهوای Coelps
 ,Tintinnidiumو  Vorticellaبووووووووا میووووووووانگین
1311عدددرلیتر و ريزوپودا با جنسهای Cyphoderia ,
 Arcellaو  Euglyphaبا میانگین شصلی  11عدددرلیتر
بوده اسز  .شاخه های آرتروپودا با كوپه پودا و جونسهوای
 Diaptomusو Cyclopsبووا میووانگین  515عوودددرلیتر و
نوواپلی آن بووا میووانگین  112عوودددرلیتر و روتاتوريووا بووا
جنسهوای  Keratella ,Polyarthraو Cephalodella
و میانگین  515عدددرلیتر به ترتیو در ردههوای باودی
قرار گرشته اند .نتايج بدسز آمده از دادههای زئوپالنکتوونی
در درياچووه سوود حسوونلو نشووان موویدهوود ،روتاتورياهووا از
بیشترين شراوانی و شصول تابسوتان از بوا ترين جمایوز و
تنوع و ايستگاه  1درمناقة درياچه سود دارای بیشوترين و
ايستگاه  1از كمترين جمایز زئوپالنکتونی درطو بررسی
برخوردارهستند (جدو  ، 8اشکا 1و  5و. )6

جدول : 8تغييرات فصلی زئوپالنكتونی در دریاچه سدحسنلو 1841 - 48
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شكل  :2ميانگين فراوانی فيتوپالنكتون درایستگاههای دریاچه سد حسنلو

شكل : 8درصد گروه های فيتوپالنكتونی در دریاچه سد حسنلو

شكل :8ميانگين فراوانی زئوپالنكتون در ایستگاههای دریاچه سد حسنلو
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شكل :5درصد گروههای زئوپالنكتونی در دریاچه سد حسنلو

شكل :6مقایسه فراوانی پالنكتونی در ایستگاه های مختلف دریاچه سد حسنلو

بحث 

پالنکتونها بزرگترين تولید كنندگان اولیه وثانويه درمنابع
آبی هستند كه منبع مهم غذايی برای سايرموجودات آبزی
از جمله نکتونها بهشمار میآيند (Naz and Turkmen,
) .2005تركیو جونسهوا و تغییورات شصولی آنهوا بوه
شاكتورهای شیزيکی و شیمیايی وابسته اسز قابلیز دسز
يابی به مواد مغذی در سا بسیار زياد مویتوانود تایوین
كننده تنوع در تولید كنندگان اولیه باشد (Raghukumar
) .and Anil, 2003تغییر در تركی جنسهوا و غالبیوز

شیتوپالنکتوون مویتوانود توسوط مکوانیزم هوای متفواوتی
مانند محدوديز دمايی ،میزان نور ،مواد مغذی ،ته نشینی
آنهوا و مصورف توسوط زئوپالنکتوون و غیوره رخ دهود
) .(Ortega - Mayagoitia et al., 2003شیتوپالنکتوون
بانوان اولین تولید كننده كوربن آلوی هموواره در زنجیوره
غذايی اكوسیستمهای آبی نقش اساسوی داشوته و هموواره
تحز تاثیر عوامول غیور حیواتی بووده و ظرشیوز تولیودات
بیولوژيک را در محیطهای آبی نشان می دهد .ماالاات
پالنکتونی برروی درياچه سد حسنلو نشان داد كوه شواخة
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باسوویالريوشیتا (ديوواتوم هووا) بووا جوونسهووای Navicula,

 Nitzschiaو  Synedraپرجمایوووووزتووووورين گوووووروه
شیتوپالنکتونی و شاخه روتاتوريا با جنسهوای Lepadella
 Keratella, Synchaetaو Brachionusپرجمایزترين
گروه زئوپالنکتوونی درايون سود مخزنوی در طوی ماالاوه
هستند.
عمق متوسط درياچه سد حسونلو حودود  2توا  2/5متور و
بدلیل وضایز خواص آن ماموو ً در سواعات اولیوه صوب
شديداً بادگیر بوده كه با ايجاد موج ،آب و رسووبات را بهوم
میزند .اين وضایز در بهار و تابستان بیشتر بوده كه باعث
موویشووود ،ايسووتايی آب درآن كمترشووده و شووفاشیز درآن
بندرت از 51سانتی متر تجاوز كند .بنابراين امکوان ايجواد
شکوشايی جلبکوی بورخالف درياچوه هوايی م ول سودارس
( سبک آرا1821 ،؛ سبک آرا و مکارمی )1831 ،درآن كمتر
بوجود می آيد .ماالاات پالنکتونی برروی درياچههای سود
ماكو(سبک آرا و مکارمی1822 ،؛ محمودجانی و حیودری ،
 ،)1822ارس (سبک آرا و مکارمی 1831 ،و )1838نشوان
داده كه بیشترين تراكم شیتوپالنکتوونی در دو زموان يکوی
درتابستان كه درجه حرارت مناسو اسوز و دوموین قلوه
ماابق روند طبیای تا بها و درياچه ها با اشوزايش درجوه
حرارت در اوايل مهر و آبان مشاهده میشود .دراين بررسی
مشخص شده كه بهترين مکان از نظرعمق و دموا و تجموع
مواد آلی جهز رشد و تک یرشیتوپالنکتون درياچه سد بوده
كه اطالعات شیزيکوی و شویمیايی حاصوله نیوز مويود ايون
مسئلهاسز (ملکی شمالی وهمکاران .)1831 ،دراينمناقه
جمایز شیتوپالنکتونی از شصل بهارتا شصل تابسوتان رونود
اشزايشووی دارد .در ايوون شصوول جمایووز باسوویالريوشیتا بووه
حداك ر میرسد ،البته سیانوشیتا مامو ً در دمای با رشود
میكند ( ،)Sze,1986اما دلیول كوم جمایوز بوودن ايون
شاخه در شصل تابستان میتواند با بودن میزان آمونیا و
نیترات باشد كه اغل باعث اشزايش جمایز باسویالريوشیتا
میگردد ،لذا اين مسئله باعث كمی جمایوز سویانوشیتای
ت بیز كننده ازت میشود .عکس روند توضوی داده شوده
درپووائیز ودمووای مناس و سووب اشووزايش مقوودار جمایووز
سوویانوشیتا (بخصوووص جوونس  )Oscillatoriaنسووبز بووه
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باسوویالريوشیتا شووده اسووز(خداپرسووز1823،؛ سووبک آرا
ومکووارمی1832،و1838؛ شالحوویكپورچووالی .)1815 ،ايوون
جنس در شصو سرد سا نیز جمایز با يی دارد .
توالی شصلی شیتوپالنکتونی در درياچه ها و توا بهوا توابع
يک قوانون كلویاسوز( Gliwicz,1990 ; Hutchinson,
 ، )1970در اين حالوز در اوايول بهوار بوا شوروع بادهوای
موسمی وتالطمآب درياچه ها عناصر بیوژن احیاء شوده در
شصل زمستان به يه های ساحیآب درياچه منتقل موی-
شوند ،اشزايش نور ،دما و مواد مغذی سب تولید گونه های
بهاری شیتوپالنکتون م ل دياتومه ها با سورعز رشود زيواد
شده كه مامو ً كوچکترند  ،اين گونه جلبکها بوه راحتوی
توسط گوروههوای زئوپالنکتوونی بخصووص روتیفرهوا بوه
مصرف می رسند ،درنتیجه اشوزايش تولیودات اولیوه مقودار
مواد بیوژن كاهش ياشته ،همچنین درنتیجوه مصورف آنهوا
توسط زئوپالنکتوون جمایوز شیتوپالنکتوونی نیوز نقصوان
می يابد .با شروع مجدد چرخة درياچه هوا در اواخور پوايیز
دومووین مرحلووه رويووش دياتومووههووا و سووايرگروههووای
شیتوپالنکتونی شروع میگردد (كريوچکووا.)1131 ،
اهمیز زئوپالنکتون در منابع آبی منجملوه درياچوة سودها
درتغذيووه رو ماهیووان همچنووین خودپووا يی آب درياچووه
می باشد .مامو ً زئوپالنکتوون در يوک دوره كوتواه بهواره،
تابستانه كه به مصورف رو ماهیوان مویرسوند ،بیشوترين
اهمیز را دارند (سبک آرا ومکوارمی .)1831،محموداف در
سا  1111در بررسی تغذيه بچه ماهیان كپور باوو  3توا
 51میلیمتر در درياچه سد ارس درياشز كوه زئوپالنکتوون
بهترتی  13تا  13درصد غذای آنها را تشکیل مویدهنود،
درواقع برای بچه ماهیان بزرگتور اهمیوز آنهوا كمتراسوز.
حووداك ر تولیوودات زئوپالنکتووونی نیووز مصووادف اسووز ،بووا
بیشترين شراوانی روهای ماهیان كه ازآنها تغذيه میكنند.
مامو ً زئوپالنکتون خصوصاً روتیفرها (،)Awaless, 1991
ازاواسووط ارديبهشووز و خوورداد تووا نیمووهاو تیرموواه دارای
بیشترين اهمیز شیالتی هستند  .نتايج حاصوله از تغذيوه
ماهیان در درياچوة سودهای مواكو و مهابواد (عبودالملکی،
 )1821مويد اين مسئله اسز  .ازنیمه دوم تیرمواه مصورف
زئوپالنکتونی كاهش ياشته اما ركود تابستانه وكاهش حجوم
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كل مخزن آبی نیز موج كوم شودن تولیود زئوپالنکتوونی
شده اما به مرور با تغییر شصل و پايین آمدن درجه حرارت
اين حالز همچنوان اداموه موی يابود (محموداف .)1111 ،
درشصل تابستان بروی درياچه سد جونس Tintinnidium
از رده  Ciliataجمایز قابل توجهی نشان داده اسز ايون
امر میتواند به دلیول دموای مناسو و بارزيواد موواد آلوی
وارده از ورودی درياچه سد در اين شصل باشد كه شرايط را
برای غالبیز اين جنس شراهم میكند .با بوودن جمایوز
پالنکتونی در شصل زمستان در ايون بررسوی بودلیل زموان
انجام نمونه برداری دراسفندماه بوده كه مصادف با با رشتن
دمای آب و هووا اسوز ،زم بوه ذكور اسوزكوه بوه دلیول
يخبنووودان سوووا درياچوووه در مووواههوووای دی و بهمووون
نمونه برداری ازدرياچه سد امکان پذير نبود .درايون مواقوع
باتوجه به عمق كم ،منواطق میوانی درياچوه كوه كمتوري
می بندد در اثرجريان باد درسا آّب ،موج بهم خووردن
آب و رسوبات و كدورت آب گرديده كه درنهايوز مقوداری
از جلبکها نیز به همراه ديتريزها ورسوبات ته نشین و به
مصرف تغذيه كفزيان و ماهیان رسویده و موجو اسوتمرار
چرخه غذايی در اين محیط آبی میگردد .
روشهای علموی بوازدهی طبیاوی اكوسیسوتم هوای آبوی
برمبنای بررسی عوامل شیزيکی و شیمیايی و ريتم كیفیوز
موجودات آبزی و بررسی جمایز ماهی قوراردارد .بررسوی
اين عوامل توان تولیود موواد بیووژن (نیتوروژن و شسوفر بوا
قلیائیز آب) را درتركی پالنکتونها كه درتولید طبیاوی
درياچووه هووا نقووش حیوواتی دارن ود را مشووخص موویكنوود.
بووانی ( )1825در بررسووی تركیو شیتوپالنکتووونی حاصوول
ازكوددهی دراستخرهای پرورشی درياشز كه تنوع و تراكم
جوامع شیتوپالنکتونی بوا رژيوم هیدروشویمیايی آب راباوه
مستقیم داشوته و هرگونوه تغییردرخصوصویات شیزيکوی و
شیمیايی آب مستقیماً بر روی اين جوامع تاثیر میگوذارد،
باوريکه در زمان اوج شراوانی شیتوپالنکتوون مقوادير موواد
بیوژن كاهش میيابد ،اين ارتباطات میتواند بیانگر مصرف
شدن اين مواد توسط شیتوپالنکتون باشد .البتوه نیواز ايون
توده گیاهی به مواد تغذيوهای شسوفر و نیتوروژن بیشوتر از
ساير مواد اسز .همچنین توانايیجذب و ذخیرسازی و نیاز
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به اين مواد برای جلبوکهوای مختلو متفواوت بووده كوه
درنهايز رشد و نمو محصوو نهوايی يانوی مواهی در اثور
تغذيه آنها ازشیتوپالنکتون و زئوپالنکتون ،بنتووز و گیاهوان
عالی شکل گرشته و در نتیجه مواد آلی گیواهی و جوانوری
تولید پروتئین حیوانی را تضمین میكنند.
در مجموع  5شاخه شیتوپالنکتونی دراين درياچه شناسايی
شده كه بهترتی شراوانی عبارت از باسیالريوشیتا ،كلروشیتا،
سیانوشیتا ،اوگلنوشیتوا و پیروشیتوا بووده كوه باسویالريوشیتا
وكلروشیتا غذای مناسبی برای ماهیوان شیتوپالنکتوونخووار
می باشند .در اين میان شاخة باسویالريوشیتا بودلیل سورما
دوسز بودن در تمامی ايام سا به شراوانوی درايون توا ب
حضوردارند .درماالااتكمی شیتوپالنکتون میانگینكل آنها
درطو ماالاه درياچه اين سود  6151258عودد در لیتور
محاسووبه شووده ودربررسووی زئوپالنکتووونی نیووز  8شوواخه
شناسايی شده كه ،بهترتی شراوانوی عبوارت از روتاتوريوا و
پروتوزوآ و آرتروپوودا بووده و میوانگین كول آنهوا درطوو
ماالاه در اين درياچه سد  11152عدددرلیتر مویباشود.
بیشترين شراوانی سا نه شیتوپالنکتونی مربوط بهايستگاه 8
و درمورد زئوپالنکتون مربوط به ايستگاه  1میباشد .نتوايج
بدسز آمده از نتوايج آنوالیز واريوانس( ،)ANOVAنشوان
می دهد كه بوین میوانگین توراكم پالنکتوون (شیتوو وزئوو)
درشصووو مختلوو اخووتالف مانوویداری وجووود نوودارد
(.)P>0.05
بدلیل موقایز جغراشیايی اين سد مخزنی درشصو مختل
سا اختالف درجوه آب و هووايی در آن بسویار چشومگیر
بوده بويژه درشصل زمسوتان وبخصووص در مواههوای دی و
بهمن كه سا درياچه تقريباً يو موی بنودد و بوا بوودن
درجه حرارت در شصل تابستان موجودات آبوزی محودودی
میتوانند چنین اختالف دمايی را در شصو مختلو سوا
تحمل كورده و بوا شورايط هیودرولوژی چنوین درياچوهای
سازگاری يابند ،زيرا شرايط شیزيکی و شویمیايی آب نقوش
مهمی در انتشار موجودات آبزی دارد .دادههای هیدرولوژی
و هیوودروبیولوژی بدسووز آمووده (بابووايی و ملکووی شوومالی،
 )1831و بووا توجووه بووه رژيووم حرارتووی آب ايوون درياچووه،
محدوديز پرورش برای ماهی قز آ بوجود خواهود آمود.
88
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چرخش دورانی آب ناشوی از عموق كوم كوه بوا وزش بواد
موج تالطم و تغییرات شون درياچه شوده و موواد مالوق
بستر را درستون آب بر قرار می نمايد ،حد میزان آن كمی
با تر ازحود مالووب ( )15 – 31میلویگورم برلیتور بورای
پرورش ماهی در قفس ايجاد میگردد .اكسیژن موورد نیواز
شوویمیايی ( )CODايوون درياچووه بووا میووانگین سووا نه 21
میلوویگوورم درلیتوور درطووو ماالاووه بیووانگر شاالیووزهووای
اكسايشی درآب اين درياچه بوده كه با توجوه بوه محودوده
مناس  CODبرای آبزيان  6/5الوی  1میلویگورم درلیتور
( )Boyd ,1998توصیه شده اسز (بابايی و ملکی شمالی،
.)1831
در شرايط كنونی میزان  CODكمی شراتر از حود مالووب
مووی باشوود pH .آب ايوون درياچووه بووا دامنووه بووا تر از  3و
قلیائیز بیکربنات نیز از تغییرات نسبی برخودار بووده و بوا
دامنووه تغییوورات  211الووی  225میلوویگوورم درلیتوور دارای
خصوصیات باشری مناس میباشد .با توجه به جوان بوودن
درياچه از نظرمواد آلی و مواد مغذی ،ايون درياچوه درحود
آبهای يوتروف بوده و بوا تولیودات شالوی كلروشیول  aبوا
میانگین سا نه  11/2میکروگرم درلیتر و اكسیژن محلوو
با میانگین دامنه تغییرات  2/3الی  1/8میلیگرم درلیتور و
ساير عوامل ساختاری آنیونها وكاتیونها هیچکدام از ايون
پارامترها درحد شاكتور محدود كننده جهز آبوزی پوروری
ماهی در قفس محسوب نمی شوند (بابايی و ملکی شمالی،
.)1831
هدف مديريز شیالتی درسدهای مخزنی و درياچهها
اشزايش برداشز ازماهی درحد بهینه و تولید پايدار اسز،
اين مديريز برای برطرف كردن موانع وكاهش جمایز
ماهیان سه راه درپیش دارد ،او انجام تدابیر محیای ،دوم
تنظیم جمایز ماهیان در راباه با غذای موجود و سوم
تنظیم وكنتر صید وبرداشز ) .(Kismey,1985برای
رسیدن به اين هدف مديريز شیالتی بايد الگوی تغییرات
جمایز ماهیان مانند چگونگی ،پويايی ،شراوانی ،زيتوده و
حداك ر محصو قابل برداشز پايدار مورد بررسی قرار
گیرد.
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توصیهترويجي 
تركی جمایتی ماهیان دراين محیط آبی محدود به چنود
گونه بوده كه اك ريز آنها را سیاه ماهی ،كاراس و تاودادی
ماهیووان هرزغیراقتصووادیتشووکیل موویدادنوود .هرچنوود
شاالیزهای پرورش ماهی در اين درياچه سد هنوز نیاز بوه
بررسیهای هیدرولوژی و هیدروبیولوژيکی دقیقتردارد اموا
نتايج بدسز آمده میتواند بانووان نخسوتین قودم درايون
زمینه محسوب گردد .امروزه ماموو ً جهوز رهواكرد بچوه
ماهیووان اقتصووادی شوویالتی در درياچووة سوودها مشووابه
استخرهای پرورشوی اسوتفاده از چهوار نووع مواهی كپوور
مامولی كه درك بستر بوه جسوتجوی غوذا پرداختوه و از
موجودات كفزی م ل كرمهوا ،روحشورات و حلوزونهوا و
نظاير آنها تغذيه مویكنود و مواهی كپوور نقورهای و كپوور
سرگنده كه در يه های میانی آب به سر بورده و بترتیو
ازشیتوپالنکتووون و زئوپالنکتووون تغذيووه موویكننوود و موواهی
آموركووه از گیاهووان حاشوویهای اسووتفاده موویكنوود ،توصوویه
میگردند .اما بهدلیل پوشش ضای گیاهی دردرياچه سود
حسنلو كه مامو ً مکانی جهز زندگی و تک یر تاودادی از
گونه هایزئوپالنکتونی و باضی از حشرات اسز ،استفاده از
ماهی آمورتوساه نمیشود .البته به اين نکته نیز بايد توجه
كرد كه وارد كوردن يوک مواهی غیربوومی دريوک محویط
جديد میتواند منجربه زيانهای اكولوژيک گردد ،لذا بايود
قبل از ورود گونهای جديد ،اثرات احتمالی برماهیان بوومی
نیز ماالاه شود ،كهاينكارنیز منوط بوه يوک برناموهريوزی
دقیق كنتر جمایز جهوز حفو گونوه هوای اقتصوادی
بوووومی بووووده ،همچنوووین بووواكنتر وضوووایز غوووذايی و
عوامليوتروشی  ،جلوگیری از آلودگی ومحدود كردن رشد و
تک یرماهیان هورز غیراقتصوادی  ،اشوق روشونی در زنودگی
اجتماعی و اقتصادی ساكنان بومی مناقه ايجاد نموود .بوا
تمام اين احوا تنها تجربه وآزموايش و ماالاوات تکمیلوی
آينووده موویتوانوود جوابگوووی مسووائل متاووددی باشوودكه
دربووا بردن سووا تولیوودات درايوونگونووه منووابع آبووی
موثرهستند.
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تشكروقدرداني 

بدين وسیله زماسز از همکاری و مساعدتهوای رياسوز
شوویالت اسووتان آذربايجووان غربووی و همکوواران آزمايشووگاه
پالنکتون و خانم مددی جهوز آمواده سوازی نمونوه هوا و
آقايان زحمتکش ،يوس زاد كه زحمز نمونه برداریهوا را
باهده داشتند ،سپاسگزاريم .
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Abstract
In the studies of the comprehensive fishery project of the Hassanloo lake, planktonic studies were
considered as basic studies to increase the production of fish in this lake.These studies were carried
out during three phases of sampling from 2001 to 2005 to this lake in the West Azerbaijan. Plankton
sampels were collected with (P.V.C) tube (lenth, 2m), in Phytoplankton 1 liter water samples (without
filtering ) and in Zooplankton 30 liter water sample were filtered with a (30 µm) Zooplankton net ,
Finally sampels were fixed with % 4 formaldehyde. in laboratory sampels after preparetion were
identified and counted under a invert Microscope. In phytoplankton research, there were 5 phyla and
52 genera and in zooplankton 3 Phyla and 34 genera were identified in this lake.The production
indicate seasonally which the peak of phytoplankton density occured in Summer and the Phylum of
Bacillariophyta were abundant and among Phytoplankton genera Synedra , Diatoma, Nitzschia and
Navicula showed dominate in water-body. In general the yearly average of Bacillariophyta numbers
calculated 2494127 / lit. It had %38 population during year. In Zooplankton study results showed
that Rotatoria had maximum density in Spring and among Zooplankton genera Synchaeta ,
Keratella , Lepadella and Brachionus showed dominate in water-body. In general the yearly average
of Rotatoria numbers calculated 1298 / lit and it had %66.3 Zooplankton population during year.
Comparison of planktonic observations and physical and chemical data of water, showed that
Hassanloo lake have talents and suitable planktonic species for feeding and rearing their fish. Thus,
Natural reserves of this source can be used to increase the value of fishery fish.
Keywords: Hassanloo reservoir dam. Phytoplankton, Zooplankton, Distribution, Aquaculture
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