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  درراستای توسعه آبزی پروری در يپالنكتون فراواني و  پراكنش  بررسي  

  لودرياچه سد خندق

  2، شهرام عبدالملکی 1مرضیه مکارمی، 1جلیل سبک آرا

 كشاورزی، ترويج و آموزش تحقیقات، سازمان كشور، شیالتی علوم تحقیقات موسسه ، داخلی آبهای پروری آبزی پژوهشکده1

 راناي بندرانزلی،
 رشت ايران ،كشاورزی و ترويج آموزش تحقیقات، موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دريای خزر، سازمان  2

 1911 آذرتاريخ پذيرش:   1911 مهرتاريخ دريافت : 

 

 چكیده

زيستت   ثراتا می توانند كه هستند مختلف های كاربری برای آب تامین و كنترل های سازه ترين مهم از سد پشت های درياچه  

 ارائته  هتد   بتا  1911ايتن مطالهته بصتورت  فصتلی درستال       باشند داشته همراه به ای گسترده اقتصادی و اجتماعی محیطی ،
 جهتت نمونته بترداری    .انجتام شتد   خنتدقلو  مخزنتی  پايدار از آبزيتان درياچته ستد    و بهینه برداری برای بهره مناسب راهکارهای

  وتوست    برداشته نظر مورد  ازايستگاه  لیترآب 91 نیز  زئوپالنکتونی  برداری  نمونهده( وجهت )فیلتر نش آب لیتر  يکفیتوپالنکتون 

 ، درنهايتت  ريختتیم   رداریبت نمونته   درظتر   رامحفظه جمع آوری كننده   شده  جمع  عصاره و فیلتر ، میکرون 91پالنکتونزئو تور

ازآمتاده ستازی نمونته هتا، بتا میکروستکور اينتورت         و درآزمايشگاه بهتد ه نمود فیکس درصد 4 نسبت  به  فرمالین با را ها  نمونه 

 Cyanophytaهتای  شتامل، شتاخه   كته  شتاخه  6 از جتنس  41 فیتوپالنکتتونی  پژوهشتهای  در .نتد  شتمارش شتد   شناستايی و 

،Bacillariophyta ،Chlorophyta ،Euglenophyta ، Pyrrophyta و Xanthophyta  كه شتاخه  بوده  Cyanophyta    بتا

جتنس   11 و شتاخه  4نیتز  زئوپالنکتتون  گتروه  در. داشتت  تحقیق طول در را فیتوپالنکتونی جمهیت بیشترين درصددرصد  9/44

  بیشتترين  كته  بتود،  Arthropodaو Rhizopoda  ،Ciliophora  ،Rotiferaكه شامل شاخه های  . شد شناسايی زئوپالنکتونی

  هتای  داده و  پالنکتتونی   مشتاهدات   مقايسه .درصد به خود اختصاص داد 4/74 با  Rotifera شاخة را  زئوپالنکتونی  درصد جمهیت

و پترورش    تغذيته   جهتت   پالنکتتونی   مناستب   هتای  گونته  و استهداد  دارای ی مخزناين سد كه  داده  نشان  آب  و شیمیايی  فیزيکی

  شتیالتی   ارزش بتا   ماهیتان  تولیتد   افتزاي    جهتت  آبتی   منبع  اين  طبیهی ذخاير از بنابراين می توان ، بوده آنها   یهاالرو ماهیان و 

 كرد .  استفاده
 

 زنجان استان خندقلو، شیالتی، تولید زئوپالنکتون، پتانسیل فیتوپالنکتون،  كلمات كلیدی:

                                                           
 :نويسنده مسئول jsabkara @yahoo.com 
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 مقدمه
 هتا، تتاالب  هتا،  رودخانته  هتا،  درياچه همچون آبی مخازن

  نقت  همتواره  زيرزمینتی  هتای آب و هتا  آببندان آبگیرها،

 و شتیالت  دامتداری،  كشتاورزی،  هایدر فهالیت را مهمی

 آب اشتغال، گردشگری، و تفريح انسان اصلی نیازمنديهای

 آبزيتان،  ماكروفیت، گیاهان زيستی تنوع نیزحفظ و شرب

 وجود (. با1934مستجیر،  و دارند)وثوقی عهده پرندگان به

 پتروتئین  بیشتر چه هر تولید جهان، جمهیت كنونی رشد

 بته  آبزی پروری .است برخوردار زيادی اهمیت از یحیوان

 كتار راه متوثرترين  و تترين عمتومی  عنوان به زيادی داليل

 در .شتده استت   شتناخته  درآينتده  پتروتئین  تولید جهت

 وگتاو،  ختو   متر،،  مثل پرورشی مهم حیوانات با مقايسه

 كمتتر،  كمتتر، زمتین   انرژی مصر  لحاظ به پروری آبزی

 غتذايی  تبتديل  ضتريب  باال، مثل یدتول قابلیت بهتر، رشد

 استت.  بیشتری يافته اهمیت بهتر اقتصادی صرفه و پائین

 شد آغاز چین كشور در مصنوعی صورت به ماهی پرورش

 قبتل  سال هزار9 از بی  به كشور اين در پرورش سابقه و

 ماهیتان  متورد  در مصتنوعی  لقتا   حالیکته  در گرددبرمی

 و ديتد)وثوقی گر آغتاز  1191 ستال  از گرمتابی  پرورشتی 

 دنیا در پروری آبزی اخیر، سال های (. طی1934مستجیر،

 از كمتتر  تولید میزان از بطوريکه داشته گیری چشم رشد

 رستیده،  2114سال در تن میلیون 91تن به  میلیون يک

 22 شده وحتدود  تولید چین كشور در درصد41 حدود كه

 آستیايی حتوزه   سايركشورهای به مربوط تولیدنیز درصداز

 تركیتب  به لحاظ حوزه هر در بوده كه تولید آرام یانوساق

 وحتوزه  آسیا پروری آبزی است. تولیدات متفاوت ای گونه

 شتر   جنوب بیشتركشورهای و چین كشور آرام اقیانوس

 مناطق ساير در صورتیکه در است ماهیان كپور شامل آسیا

دارد  بستزايی  نقت   ماهیتان دريتايی   تولیتد  آستیا  شتر  
(.(FAO, 2007 

زآبهایحدازبی برداشتشیرين،آبمنابعحدوديتم
به شیرين، شورآبهایجبهههجومسرانجامويرزمینی

احداثسدهایمخزنیرادراولويتكارهایعمرانیقرار

دهد. صنهتمیسدسازیباشیوه هتای  متدرن بته  ويتژه

ايران درقبلدهه سهدرحدود بزرگمقیاس باسدهای

آغتتتازگرديتتتدهستتتت.ا مطالهتتتهوطراحتتتی ستتتدهای

 احتداث وشروع 1924سال های حدودازبزرگمخزنی

ختود  بته عملتی صتورت 1991دهته اواخراز سدهااين 

شتتتده ارائتتتهآختتترين آمتتتار استتتاسبتتتر گرفتتتت

 توسسازمانآب ،كشتور برنامته ستد ستازیدر  ايتران

حتتتدود شتتتامل1991باشتتتد ستتتد متتتی 744 كتتته 

سددرحالبهرهبرداریبودهومابقیفازهای  مطالهتاتی

مصتالح  بر حسباين سدها كنند میطی رااجرايی و

 وزنتی، بتنتی ختاكی، ستدهای  سدهایشاملعملکرد و
 بنتتددار پشتتتبتنتتی ستتدهایقوستتی وبتنتتیستتدهای

متتی باشتتند. ايتتنستتازههتتا كتتهدر مستتیر رودخانتته 

وبرایذخیرهسازی منتابعآب رودخانته هتا  ا  بتا اهتد

متفاوت احتداث   ،متی شتوند پیامتدهای گستترده ای را

ستبب  زيستت محتی  اكولتوژيکی يکپارچهنیزدرسیستم 

 (.1939شوند)عبدی، می

و   زنتده   شتراي    به  وابسته  آبی  تولید در هر اكوسیستم      

وجتود    بتین   درايتن   عامتل   مهمترين  ، كه است  آن  غیر زنده

  اولیته   تولیتدات   افتزاي    ستبب   كته   بوده  درآن  مواد بیوژن

هتر    اصتلی   تولیتدات   در زمتر    كه  فیتوپالنکتون شده  يهنی

         باشتتند. در آبهتتا متتی  حیتتات  و سرچشتتمه  آبتتی  منبتتع

                  ستاير آبزيتان   بتا  هتا  فیتوپالنکتتون  تتراكم  و تنوع  ارتباط

متی باشتد    برختوردار  بستزايی  اهمیت از شیالت بخ  در 

(Millman et al., 2005)،  فیتوپالنکتتتتون يتتتک                

        زئوپالنکتتتون بتتوده  بتترای غتتذايی مناستتب  منبتتع 

(Sridhar et al., 2010) از   بهتتدی  ختتود در مقتتام كتته

  و ازساكنان  برخوردار بوده  غذايی  در زنجیر   ای ويژه  اهمیت

  در دوران  ماهیتان   هستند، كه  يا ساكن  جاری  آبهای  دائمی

رستتانند،  متتی  مصتتر  آنهتتارا بتته  زيتتادی  میتتزانبتته  الروی

و  Cladoceraاز   ماهیتتتان  بستتتیاری الروهتتتای  چنانچتتته

Copepoda كننتد  می  تغذيه(Gorden,1971)  همچنتین ،

 Brachionus calyciflorus  گونته  روتیفرهتا،  بخصتوص   

  آب  ماهیتان   الروهتای   تغذيته   جهت  عالی  غذايی  يک منبع

 Watanabe et al.,1983;)هستتتتتند     شتتتتیرين

Awales,1991). الرو ماهیان  روتیفرها را در تغذيه اهمیت  

نوع   اسیدهای چرب  بخصوص  وانرژی  پروتئین  از نظر میزان
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 (Omega-3 )آنهامی  گوارشی  فرايندهای  باالرفتن  سبب كه

در   . بنتابراين (Lubzens,1989)  استت   توجته   گردد، قابتل 

و   اولیته   تولیتدات  تهیتین ستطح     مخزنتی   سدهای  مطالهات

برختتتتتوردار استتتتتت   ای ويتتتتتژه  از اهمیتتتتتت  ثانويتتتتته

(Goodland,1978) . 

  و هیتدروبیولوژی   هیتدرولوژی   مطالهتات   قدمت  به  باتوجه 

  ستابقه   در ايتران   مطالهتات   ايتن  در سايركشورها  آبی  منابع

  آبگیرهتا مهطتو     بهضتی   مطالهة  و تنها به  نداشته  چندانی

 ارس  ستد مخزنتی    مطالهتات   تاريخچة  . همچنین  است شده

             نشتتان  گتتیالن  استتتان  شتتیالتی  مركزتحقیقتتات  توستت  

  تنتاوب هو بت   شروع 1999  از سال  مطالهات  اين  دهدكهمی  

  پالنکتتونی   از مطالهتات   و هتد    داشته  ادامه1931  تا سال

 بتر   تکیته  با  شیالتی  كاربردهای  به  توجه خزنیم سد  دراين

سد   از درياچه  برداری  بهره  ضمانت  جهت لیمنولوژيک ابهاد

 ،آرا و مکتارمی  ستبک   ؛1944 آرا، ) ستبک   است  بوده  ارس

1931. ) 

وحستنلو   مهابتاد  ،متاكو    مخزنتی   ستدهای   جتامع   مطالهات

 متاهی   در زمینته   مشابه  و نتايجی  مركز انجام  اين  نیزتوس 

،  و مکتارمی  آرا  آمتد ) ستبک    بدستت   مخازن  اين كردن دار 

  مکارمی آرا و  سبک و1944،  و محمدجانی  حیدری ؛1944

 سد  پشت  های  درياچه  پالنکتونی  (. مطالهات1934و1931

  تحقیقتتات  درزمینتته و  ستتابق  شتتوروی  هتتای  در جمهتتوری

 مخزنتی  ستد   بترروی   جمله از  هیدروبیولوژی و  هیدرولوژی

ارس،  سدمخزنی  برروی  بررسی  ، اماكاملترين شده  انجام ارس 

 التتی 1134  ستتال هتتای  درطتتی (1111) محمتتدا   توستت 

 پتراكن   رشتد،   بررستی   آن  و هتد    صورت گرفته 1134

  غتذايی   آنها درمنتابع   نق   زئوپالنکتون همچنین  وتولیدات

 . بوده است  آب وخودپااليی  ماهیان

 هیچگونته  تتاكنون  كته  داد نشتان  موجود منابع در مطالهه
 لیمنولوژيتک در  هتای بررستی  درخصوص مطالهاتی سوابق
 مخزنى درياچه مطالهه ندارد، لذا خندقلو وجود سد درياچه

سد  اين مطالهات تفضیلى قالب در زنجان استان خندقلو سد

 از پايدار و بهینه برداری برای بهره مناسب راهکارهای ارائه و
  . است بررسی بوده اين هد  آبزيان درياچه،

 

 موادوروشها

های درياچه پری و شورگلی نیتز   كه با نام خند  لودرياچه 

شود در دهستان اورياد از توابع بخ  مركتزی   شناخته می

 49كیلتومتری شتهر زنجتان و     192شهرستان ماهنشان و 

كیلومتری شهر ماهنشان قترار دارد. ايتن درياچته يکتی از     

های طبیهتی شهرستتان ماهنشتان استت و      زيباترين جاذبه

 .شود تقريباً تنها درياچه طبیهی استان زنجان محسوب می

 گستتره  و است مربع كیلومتر 9/1 حدود در درياچه وسهت

 عرض و كیلومتر 2/1 درياچه طول دارد. جنوبی شمالی ای

 روستتای  شترقی  شتمال  كیلتومتری  2 در كه متر 911 آن

 متتاه  جتتاده طريتتق از درياچتته  ايناستتت. واقتتع پتتری

 كنتدی،  قاضی علیا، سهند سفلی، سهند  روستاهای  نشان

. كشتاورزان از آب  استت  دسترستی  قابتل  پری و آباد حسن

كننتتد و   درياچتته بتترای مصتتار  كشتتاورزی استتتفاده متتی 

دهنتد.   پروران منطقه در اين درياچه ماهی پرورش می آبزی

انتداززيبا، تتاثیر    چشتم  عبارت بهتر، اين درياچه عالوه بر  به

  .مهمی در اقتصاد اين منطقه نیز دارد

 انجتام گرديتد،  1911اين تحقیق بصورت  فصتلی درستال   
 و پالنکتتون  شتیمیايی،  و فیزيکتی  عوامتل  بترای بررستی  

 درياچته خنتدقلو   پیکتره  در ايستتگاه   9 كفتزی،  موجودات
شتد،   انجام يکبار روز 49هر با فاصله و نمونه برداری تهیین

 بهمتن كته   و ماه هتای دی  صل زمستان بخصوص دربجزف
 برداری نمونه. شودپوشیده می ضخیمی يخ درياچه از سطح

  لولتته  توستت  ايستتتگاه هتتای تهیتتین شتتده   در پالنکتتتونی

ستتانتیمتر(  9/7قطتتر و 291حتتدود  )بطتتول( P.V.C)پلیکتا 

  ازايستتگاه   لیتترآب   يتک  فیتوپالنکتون ، جهت  گرفت  انجام

  بترداری  نمونته   و بترای   ورازتورپالنکتتون عب  نظربتدون  مورد

  برداشتته  را  لیتترآب  91پلیکتا   لولته  نیزتوست   زئوپالنکتونی

  فیلترنمتتتتوده  میکتتتترون 91  تورپالنکتتتتتون  وتوستتتت 

،  ريختته   بترداری  نمونته  دركلکتوررادرظر   شده جمع وعصاره

و   درصتدفیکس  4 نسبت  به  ها رابافرمالین  نمونه  ودرنهايت

 .    شدند منتقل  آزمايشگاه  به  ههمطال  جهت

هتا  پالنکتتون  جهمیتی   تراكم  ومحاسبه  برداری  نمونه  روش

                                 ،  ازمنتابع  بتا استتفاده  
Boney,1989; Harris, et al.,2000  ; APHA, 2005 
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             ;  Edmonson ,1959، ازمنابع شناسايیجهت و 
Prescott,1962 ; Prescott,1970,Vol1,2,3   

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,L.A 

& Rybak,J.I., 2016. 

بهد از   فیتوپالنکتونی  های  نمونه  . در آزمايشگاهاستفاده شد

 لیتری میلی 9  های  محفظه  به  پیپت  توس  كردن همگن

(  ساعت 24تا )حداقل  كافی زمان از  پس و  منتقل  شمارش 

  وكیفی  بطوركمی  اينورت  میکروسکور ، بوسیله رسوب جهت

  حجم یز بهدازتهیینن  زئوپالنکتونی  های شدند. نمونه بررسی

  موردشناسايی  شده  گفته روش ( مطابق فیلترشده آب )عصاره

 درلیتر پالنکتونی  تراكم قرارگرفتند.درنهايت  شمارش و

 بندی  شاخه  اطالعاتی  و درفرمهای  تهیین  درهرايستگاه

 محاسبه  كل  تراكم  ها و سرانجام شاخه  تراكم و  ثبت  شده

عات، انجام كارهای محاسباتی، اطال  ثبت  هتج .گرديد 

و  2111نسخه  Excelرسم جداول و نمودارها از نرم افزار 

 SPSS جهت تجزيه تحلیل و آنالیز آماری ازنرم افزار 

،  موقهیت جغرافیايی و 1جدول . استفاده شد 17نسخه 

های مطالهاتی را در درياچه ،  موقهیت ايستگاه1شکل 

 خند  لو نشان می دهد.

 موقعيت جغرافيایی ایستگاه هاي مطالعاتی در دریاچه خندق لو : 1جدول

 

 

 

 

 

 

 
 در دریاچه خندق لو  هاي مطالعاتی : موقعيت ایستگاه 1شكل 

  

   طول جغرافيایی عرض جغرافيایی

 1ایستگاه  شرقی         44و  24و  41 شمالی 97و  99و  99 

 2ایستگاه  شرقی     44و  24و  94 شمالی 97و  99و  99 

 3ایستگاه  شرقی     44و  24و  49 شمالی 97و  99و  47 
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 نتايج

از دو  لتو  درياچه سد خند  در اين تحقیق فیتو پالنکتونِ 

 42بطتوركلی  . جنبه كمی و كیفی مورد مطالهه قرار گرفت

 _شتتاخه كتته شتتامل، شتتاخه جلبکهتتای ستتبز  7جتنس از  

 ديتتتتتتاتوم هتتتتتتا ، شتتتتتتاخه (Cyanophyta)آبتتتتتتی

(Bacillariophyta)،  شتتتتاخه جلبتتتتک هتتتتای ستتتتبز 

(Chlorophyta )،  اوگلنوفیتتا شاخه (Euglenophyta)  ،

و شتتتاخه زانتوفیتتتتا   (Pyrrophyta)شتتتاخه پیروفیتتتتا  

Xanthophyta شناسايی شدند.   

از بین شاخه های بررسی شده ، شاخه جلبتک هتای ستبز    

جتنس  بیشتترين تهتداد جتنس هتای        13)كلروفیتا( بتا  

جتنس   11. ستت خود اختصاص داده ا فیتوپالنکتونی را به

جنس از شاخه سیانوفیتا،  3 مربوط به شاخه باسیالريوفیتا،

 1جنس از شاخه پیروفیتا و 2، اوگلنوفیتاجنس از شاخه  9

جنس از شاخه زانتوفیتا شناسايی شدند و باالترين فراوانی 

     (.  2جمهیتی مربوط به شاخه سیانوفیتا بوده است )جدول 

بتوده    Cyanophytaحقیق غالبیتت بتا شتاخه   در اين ت    

درصد جمهیت فیتوپالنکتونی را در  طول تحقیق  9/44كه

های اين گتروه عبتارت از   . پرجمهیت ترين جنساستدارا 
Anabaenopsis , , Oscillatoria Chroococcus  و 

Merismopedia  شاخه . هستندChlorophyta 7/11 با 

های اين گروه ين جنسدرصد در رده دوم قرار دارد مهمتر
Scenedesmus  ,  Tetraedron  و Ankistrodesmus 

درصتتد در  7/9بتتا  Bacillariophytaباشتتند. شتتاخه  متتی

هتای ايتن   مرتبه بهدی قرار دارد . پر جمهیت ترين جتنس 

بودند.     Nitzschia و  Cocconeis ,  Cyclotellaشاخه  

درصتتد جمهیتتتی  4/1بتتا   pyrrophyta شتتاخه هتتای

و  شتتاخه   Peridinium و Gymnodiniumستتهای وجن

Euglenophyta   هتای  درصد و جنس 1/1باEuglena , 

Phacus  و Trachelomonas  در رده هتتتتتای بهتتتتتدی

درصتتد  11/1نیتتز بتتا Xanthophyta  هستتتند.  شتتاخه

بختت  نتتاچیزی از   Centritractusجمهیتتتی و جتتنس  

 ارداين درياچه را در طتول ستال د   جمهیت فیتوپالنکتونی

نشتان داد   (،ANOVA)نتايج آنالیز واريانس (.9 و1)نمودار

های فیتوپالنکتونی در  اختال  مهنی دار بین فراوانی گروه

 .(P>0.05) وجتود نتدارد  مختلتف  فصول وايستتگاه هتای   

بیشترين فراوانی فیتوپالنکتونی مربوط به فصل تابستتان و  

ین بتا میتانگ   2ايستتگاه   با غالبیتت ستیانوفیتا متی باشتد.     

از بیشتتترين فراوانتتی   عتتدددرلیتر  33741171فراوانتتی 

 (.2نمودارست) جمهیتی برخوردارا
درگتتتروه   درياچتتته ايتتتن  زئوپالنکتتتتونی  در مطالهتتتات

 جتنس شناستايی    21شاخه زئوپالنکتتونی و  4زئوپالنکتون

 و شتاخه هتای    Protozoaبین از زير سلستله    در اين شد .

Rhizopoda  1 و  جنس Ciliophora شاخة  جنس 2  با ،  

  Rotifera از شتتتتاخة جتتتتنس19بتتتتا ،   Arthropoda                     

بهمتراه مرحلته     جنس  Cladocera 2    ( و راسته ) بندپايان

  مرحلتة   بهمتراه   جنس Copepoda 1جنینی آنها و از رده 

رده از مروپالنکتتتتون )پالنکتتتتون كتتتاذب( و   آنهتتتا نتتتاپلی

Ostracoda رايتن تحقیتق   د (.9دند)جتدول  گردي  مشاهده

 شتاخة   بته   مربتوط   زئوپالنکتتونی   درصد جمهیت  بیشترين

Rotifera گتردد . متی   درصتد آنترا  شتامل    4/74كه   بوده 

 , Polyartheraاز های اين گتروه عبتارت   ترين جنسمهم

Brachoinus  , Filinia  و Syncheata  .شتاخة  هستتند  
Ciliophora  م قتتترار دارددر رده دو درصتتتد 3/21بتتتا. 

               Tintinnidiumپرجمهیتتت تتترين جتتنس ايتتن گتتروه     
تاثیرمتاده تثبیتت كننتده     شتاخه بتدلیل     دراين باشد . می

در اثتر  ختود را    اصتلی  هتا شتکل  فرمالین بسیاری ازجتنس 

رهاكردن تارهای تريکوسیست و دژنره شدن از دستت داده  

  . شتاخة مهرفی شدند ( )ناشناخته Unkown عنوان و تحت 

  همراههب   Cyclopsو جنس  Copopoda آرتروپودا با رده 

 2/1با   Cladocera درصدجمهیتی وراسته 9/2 آن و ناپلی

 Daphniaو  Bosminaهتتای وجتتنس درصتتد جمهیتتتی 
بتتا   Rhizopodaشتتاخه  و بهمتتراه مرحلتته جنینتتی آنهتتا

 Ostracodaو رده درصتد   11/1و  Cyphoderiaجنس 
 12/1با  مهرفی شده( Othersحت عنوان )مروپالنکتون ، ت

زئوپالنکتونی درياچه ستد   درصد بخ  ناچیزی از جمهیت

)نمودارهای انتد تشتکیل داده خند  لو را درطتول بررستی   

نشان داد، اختال   (ANOVA)نتايج آنالیز واريانس  (.7و4

هتای زئوپالنکتتونی درفصتول    مهنی دار بین فراوانتی گتروه  

فصل بهتار  .  P) < (0.05ندارد های مختلف وجودوايستگاه
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بیشترين فراوانی زئوپالنکتونی را با غالبیت شتاخه روتیفترا   

عتدد در لیتتر از    1241با میانگین فراوانی  9ايستگاه دارد، 

بیشترين فراوانتی جمهیتتی برختوردار بتوده ضتمن اينکته       

  (.9نمودارنیز جمهیتی نزديک به آن دارد ) 2ايستگاه 

 

 

 ی فيتوپالنكتونی در دریاچه خندق لو: تغييرات فصل2جدول

 پایيز تابستان  بهار اسامی جنسها پایيز تابستان  بهار اسامی جنسها

Phylum Bacillariophyta      Phylum Chlorophyta    

Achnanthes  -  -  +  Micractinium  +   -  +  

Cocconeis  +   +   +  Oocystis  +  -  - 

Cyclotella  +   +   +  Pediastrum  +   +   +  

Cymbella  -  +  - Scenedesmus  +   +   +  

Diatoma  +  -  - Schroderia  +   -  +  

Gomphonema  +   +   +  Tetraedron  +   +   +  

Gyrosigma  +  -  - Tetrastrum  +   +   +  

Navicula  +   -  +  Phylm Cyanophyta     

Nitzschia  +   -  +  Anabaena  -  +  - 

Synedra  +   -  +  Anabaenopsis  -  +   +  

Phylum Xanthophyta    Chroococcus  -  +   +  

Centritractus  -  -  +  Lyngbya  +  -  - 

Phylum Chlorophyta    Merismopedia  +   +   +  

Actinastrum  +  -  - Microcystis  +   -  +  

Ankistrodesmus  +   +   +  Oscillatoria  +   +   +  

Carteria  +   -  +  Spirulina  -  +  +  

Chlamydomonas  +   +   +  Phylum Pyrrophyta    

Coelastrum  +  +  - Gymnodinium  -  +  +  

Cosmarium  +   +   +  Peridinium  +  -  - 

Desmatractum  +  -  - Phylum Euglenophyta    

Dictyosphaerium  +  -  - Euglena  +   +   +  

Franceia  -  -  +  Phacus  -  -  +  

Golenkinia  +  -  - Trachelomonas  +   -  +  

Kirchneriella  +   -  +   حضور +   ،   عدم حضور-       
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 : تغييرات فصلی زئوپالنكتونی در دریاچه خندق لو3جدول

 پایيز تابستان  بهار اسامی جنسها پایيز تابستان  بهار اسامی جنسها

Phylum Rhizopoda       Phylum Rotatoria        

Cyphoderia  -  -  +  Polyarthera  +   +   +  

Phylum Ciliophora    Proalides  +   +   +  

Tintinnidium  +  -  - Schizocerca  +   +   +  

Tintinnopsis  -  +  - Syncheata  +   -  +  

Unknown(Ciliata)  +   +   +  Trichocerca  +   +   - 

Phylum Rotatoria     Phylum Arthropoda     

Anuraeopsis  +  +  - Order  Cladocera    

Asplanchna  +  -  - Bosmina  +   -  +  

Brachoinus  +   +   +  Daphnia  -  +  - 

Collotheca  +   -  +  Cladocera emberyoni  -  -  +  

Filinia  +   +   +  Class Copepoda     

Keratella  +   +   +  Cyclopos  +   +   +  

Lecana  -  +   +  Naupli copepoda  +   +   +  

Lepadella  +   -  +  Class Ostracoda     

Lophocharis  -  -  +  Ostracoda  -  -  +  

Philodina  +   -  +   حضور +    ،  عدم حضور-       
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 بحث

 اولیته و ثانويته   كننتدگان  تولیتد  بزرگتترين  هتا پالنکتتون 

 بترای  غتذايی  مهتم  منبتع  هستتندكه  آبتی هتای  محی در

    آينتتدشتتمارمیهستتايرموجودات آبتتزی ازجملتته نکتتتون بتت 

(Naz and Turkmen, 2005).  و هتا جتنس  تركیتب 

شتیمیايی   و فیزيکتی  فاكتورهتای  بته  آنهتا  فصلی تغییرات

  ودرستط  مغتذی  مواد به يابی دست وابسته است. قابلیت

 اولیه درتولیدكنندگان تنوع كننده تهیین تواندمی گسترده

 در تغییتر   .  (Raghukumar and Anil , 2003)باشتد 

 توست   توانتد می غالبیت فیتوپالنکتون و اه جنس تركیب

  نور، میزان  دمايی، محدوديت مانند متفاوتی مکانیزم های

 و زئوپالنکتون توس  مصر  و آنها نشینی ته ، مغذی مواد

 (Ortega - Mayagoitia et al., 2003).دهتد   رخ غیره
در  آلتی   كتربن   تولیتد كننتده    اولتین   بهنتوان   فیتوپالنکتون

 شود.غذايی منابع آبی شناخته می زنجیره

های زيستی با فتوسنتز آغتاز كته   های آبی فهالیتدرمحی 

خود منجربه تشکیل اولتین حلقته زنجیتره حیتاتی يهنتی      

فیتوپالنکتون گرديده كه اساس تغذيته را در هترم غتذايی    

متتاثر   توسهه آنها نیز و دهد شدت رشد آبزيان تشکیل می

از  عناصری نظیر فسفر، ازت، اكستیژن، هیتدروژن وكتربن    

درآب است. با افزاي  فیتوپالنکتون جمهیت زئوپالنکتتون  

                نیتتز افتتزون شتتده وتتتراكم آنهتتا بطتتور نستتبی كنتتترل      

. زئوپالنکتتون دومتین حلقته زنجیتره     (4)نمتودار  گرددمی

یل داده كه فیتوپالنکتتون  غذايی درمحی  های آبی را تشک

 گیرند.مورد تغذيه نکتون قرارمی مصر  رسانده وخوده ب را

هتای آبتی   مواد دفهی وبقايای موجودات زنده دراكوسیستم

توس  تجزيته كننتدگان بته موادغتذايی ستاده تتر تبتديل        

ند. از میتان  متی رست  مصتر   بته   دوباره ودرزنجیره غذايی

 رشتد و تترين عناصر عناصر نامبرده شده ازت وفسفر از مهم

 هتای توسهه پالنکتونی بشمار رفته كه كمبود آنها درمحی 

گتردد. از   آبی منجر به كاه  شتديد تولیتدات اولیته متی    

مطالهتتاتی بتترای استتتفاده از ستتدهای   1121اوايتتل دهتته 

مخزنی آغاز گرديد ، مطالهات نشتان داد كته درطتی چنتد     

ست اما سال اولیه احداث، تولیدات شیالتی درآنها مطلوب ا

پس از چند سال مقدار اين تولیدات كاه  می يابتد، ايتن   

         دلیتتل ازه پديتتده درمختتازن آبتتی بتتا شتتیب تنتتد كتتف بتت 

 از توست  رستوبات و   بتا دفتن آنهتا   و رفتن مواد مغذی بین

دهتد   تتر رخ متی  فون كفزيان با رسوبات سريع  میان رفتن

(Ellis , 1942)  . 

ولیته احتداث ستد    افزاي  تولیتدات متاهی درستال هتای ا    

درنتیجه ورود بارمواد مغذی به محی  درياچه سد بوده كه 

هتا شتده همچنتین    ماكروفیت و هامیکروفیت  موجب رشد

طور همزمان بختوبی  هها وكفزيان نیز بها ، پالنکتونباكتری

كنند اينهتا بطتور مستتقیم متورد تغذيته ماهیتان       رشد می

غتذای ختود را   قرارگرفته وماهیان شکارچی نیز دراين بین 

كنند. بته ايتن ختاطر درستال      ازماهیان كوچکتر تامین می

تولیتد متاهی دردرياچته هتای مخزنتی       ،های اولیه آبگیری

ها نشتان داده كته زمینته كتم شتدن      مطلوب است. بررسی

تولیدات درسدهای مخزنی بستتگی بته ورود متواد مغتذی     

طوركته ذكتر شتد افتزاي      از طرفتی همتان   زا داشته،برون

    شتود فتون كفزيتان بارستوبات     ها نیز سبب میریرسوبگذا

وماهیان كفزی خوار مثل كپور از منابع غذايی رفته از بین 

   محتتروم شتتده ودر نتیجتته جمهیتتت آنهتتا نقصتتان يابتتد    

 ( .1932)كريمپور 

  بترروی  1999كیمبتال هتا درستال     پالنکتتونی   درمطالهات

تتاالب  ( درمطالهات جامع 1943،  انزلی و )خداپرست  تاالب

 1944،   آرا و مکتارمی   سدماكو)سبک  های  انزلی و درياچه

؛ ستتبک آرا، 1944و حیتتدری،   ( و مهابتتاد )محمتتدجانی 

  حستتتنلو ( و1931،  آرا ومکتتتارمی  )ستتتبک  ارس (،1913

  كتتته  داده  ( نشتتتان1934و 1931  آرا ومکتتتارمی  )ستتتبک

 افتتد، اتفتا  متی   در دو زمان  فیتوپالنکتونی  تراكم  بیشترين

  و دومتین   استت   مناستب  حرارت  درجه  كه  در تابستان  يکی

  هتا بتاافزاي     هتا و درياچته  تتاالب   روند طبیهی  مطابق  قله

  شتود. درايتن  می مشاهده   مهر و آبان  دراوايل  حرارت  درجه

و دما   از نظر عمق  مکان  بهترين  كه  شده  ها مشخص بررسی

  یر فیتوپالنکتون درياچهرشد و تکث  جهت  مواد آلی  و تجمع

  مسئله  نیز مويد اين  آبشناسی حاصله  كه اطالعاتبوده سد 

  ( در منتاطق نتامبرده  1931، ملکی شمالی وهمکاران) است

رونتد    تابستتان   بهارتا فصل  از فصل  فیتوپالنکتونی  جمهیت 

 (.  1931،  آرا ومکارمی  دارد)سبک افزايشی
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Aypa(1983) یده اند كه پارامترهتای  همکاران براين عق و

 یفیزيکی وشیمیايی ازعوامل موثردررشد وتتراكم پالنکتتون  

های ابتدايی تشکیل درياچه هستند، مقدار تولیدات درسال

های بهد بوده وتغییرات آنها نیتز  های مخزنی بیشتر از سال

فصلی است ، بطوريکه مقدار آنها يک اوج دراوايل تابستتان  

يابتد. مهمتوم مقتادير      متی داشته سپس مقدار آنها كتاه 

هتا  زيتوده پالنکتونی دريخشتهای مركتزی بتی  از ورودی   

كه درياچه خندقلو  ، (Goodland,1978)بودهها وخروجی

 در فیتوپالنکتتون  جمهیتت .نیزازاين قاعده مستثنی نیست

          مته  متاه  در فیلیپین در   Ubolratanaسد مخزنى درياچه

 منتاطق  و خودرستیده  توده زی حداكثر به) بهار اواس  (

             استت  آبتى  گستتره  میتانى  هتای بخت   بیشتتر  آنها تراكم

(Jaiyen et al , 1980). سد آبى درگستره موضوع اين 

 فیتوپالنکتون شکوفايى اوج كه بوده است صاد  نیز مهاباد

 رخ دمتای مطلتوب   و كافى نور وجود سبب به تابستان در

 نور كهزمانی بارانى صولف در .(1913 ،سبک آرا دهد) مى

 فراوانی فیتوپالنکتتون  است، زياد كدورت و پائین و دما كم

 در هوا شدن گرم با (Baluyut, 1983).  شود مى محدود

 تولیتدات  تتوان  آب، حترارت  درجته  تغییر و تابستان فصل

 اثتر  در نهايتت  در و افتزوده شتده   درياچته  ستطح  در اولیه

 در و ، شده برخوردار تتولیدا حداكثر از بیوژن مواد كثرت

 گروه از (Water bloom) شکوفايی جلبکی يک آن نتیجه

       گتردد. متی  ايجتاد  ستیانوفیتا،  يا آبی -سبز جلبکهای

Sze (1986)   هتای جلبتک  اعضتای  كته  دارد متی  بیتان         

 حالتت  ايتن  در .متی كننتد   رشد باال دمای در آبی -سبز 

 شتاخه  زيرا ابدي می كاه  آب در موجود نیتروژن میزان

ازت  كننتتده تثبیتتت يتتا ستتیانوباكترها  ستتیانوفیتا

 اينکه به توجه با. ( Suthers and Rissik , 2009)هستند

 در ، دو هتر  بیکربنتات  و كربنیتک  گتاز  از ستیانوباكترها 

 قادرنتد  موجودات براين اين بنا كنند،می استفاده سنتزفتو

 بته  يتوترو   هتای  درياچته  در قلیايی زياد pH شراي  در

 در ترتیتب  بتدين   .دهنتد  انجتام  را فتوسنتزعمل  سادگی

 در غالتب  گتروه  تواننتد باكترها متی  سیانو شرايطی، چنین

 .(1939،  زاده قاسم ؛Wetzel , 2001 ) باشند درياچه

كته   داد نشتان  خندقلو درياچه فیتوپالنکتونی بررسی نتايج

 جلبکتی در  بلتوم  يتا  شتکوفايی  پديتده  ماه مرداد در اغلب

 بررستی  متورد  ايستتگاه  سته  هتر  در و دهدرخ می هدرياچ

 و استت  بتوده  (ستیانوباكتريا ) ستیانوفیتا  شتاخه  بتا  غالبیت

 فیتوپالنکتتونی  جمهیت بیشترين Anabaenopsis جنس

 از بتااليی  تلفتات  داده و در ايتن حالتت  اختصتاص   بخود را

 بلتوم  پديتده  افتتد. اتفتا  متی   میگودردرياچته  شاه و ماهی

 متهتددی  عوامتل  دراثتر  مهمتوالً  هك است جلبکی رخدادی

 عوامتل  وجتود  از عبتارت  آنهتا  مهمترين كه نمايد می بروز

 شتراي   بهمتراه  مغتذی  متواد  و آلتودگی  همچون نامساعد

 باشتد.  متی  جلبکی های گونه از برخی رشد برای مناسب

 زنجیتره  نئیپتا  هتای  حلقه به پديده اين است مسلم آنچه

 بطوريکته ، دارد بستتگی  آب شتیمیايی  عوامتل  و غتذايی 

 در آبتی  منتابع  در وكلسیم فسفر مانند مغذی مواد افزاي 

 بروز منجربه كافی نور و مناسب دمای مثل مطلوب شراي 

 استت  ممکتن  شتکوفايی  ايتن . گردد می جلبکی شکوفايی

 تتک ستلولی   موجتودات  از متهتددی  هتای  گونته  شتامل 

 آبزيتان  بترای  جتدی  خطرات و بوده (فیتوپالنکتون)گیاهی

چتین   Danghuو همکاران  در درياچه  Lei .آورد بوجود

نیز چنین شکوفايی را تحت شراي  مشابه گتزارش نمتوده   

 جلبکها  اين از  مقدارزيادی باد  اثرجرياناين مواقع دردراند. 

  بقطرچنتتتدين  عظتتتیم  هتتتای  تتتتوده  هتتتای  شتتتکله بتتت

 بشکل نیز  ومقداری  شده  مشاهده  سواحل  سانتیمتردركناره

  وكفزيتان   ماهیتان   تغذيته   بمصر   رودخانهدربستر  ديتريت 

  ارگانیتتک متواد   مکتتانیزم  توست  نیز  ازآن  بخشتتی و  رستیده 

  ، موادبیتتوژن حیتتاتی  وانفهتتاالت  وفهتتل  آبتتزی  موجتتودات

  استتمرارچرخه   وستبب   شتده   واردآب موجوددرآنها مجتدداً 

 .  دنشومی درياچه  آبی  درمحی   غذايی  زنجیره

  گتروه  سته  در را هتا جلبتک  ايتن  طبقته بنتدی   نظتر  از

 تقستیم  ستیانوفیتا  و پیروفیتتا  ،)هتا  ديتاتوم  (اسیالريوفیتا

 عمتده  عامتل   ستیانوفیتا  گتروه  جلبکهای .كنند می بندی

منتابع   در ماهیتان  هتای  گونه از بسیاری تلفات و شکوفايی

برختی   .رونتد  متی  بشتمار  تابستتان  فصل در بخصوص آبی

 ازگونته  عبارتنتد  ايیشتکوف  اين آورنده بوجود ازجلبکهای

 ,Microcystis  Anabaena جنس هتای  از مختلف های
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Aphanizominon, و  Nodularia    شتکوفايی   بتوده كته

 قطوردرستطح  و ستنگین  اليه تشکیل موجب آنها متراكم

 تر عمیق های اليه به خورشید نور نفوذ مانع كه شده آب

 اكستیژن  كتاه   نتیجته  در و فتوستتز عمل انجام مانع و

 ماهیتان  شراي  اين تحت .می شود ها اليه اين در ولمحل

 .متی شتوند   آب وآلودگی فونتع موجب مرده جلبکهای و

 درستال  زريتوار  درياچته  ماهیتان  درتلفات وضهیتی چنین

 1939، برزگتر  و جاللتی  (گرديتد  وثبتت  مشتاهده  1931

 شتکوفايی  بته  كته  (. فاكتورهتايی 1949 جاللتی،  ؛1932و

شتدن   غنتی  به مربوط عمده بطور شوندسیانوفیتا منجرمی

 و pH افزاي  آلی، مواد افزاي  بار اثر در آب حد از بی 

 كته  فرآينتد  ايتن  .است گراددرجه سانتی 91 الی 11 دمای

 درجريتان  آن بهلتت مصتر    كربنیک گاز كاه  از ناشی

 ايتن  را بترای  شتراي   مطلتوبترين  بتوده،  فتوستنتز  عمتل 

و  بهتار  درفصتل  ستازد. لتذا   متی  فتراهم  جلبکتی  شکوفايی

 فصتول  بته  نستبت  حترارت  درجته  متوست   كته  تابستتان 

 حترارت جهتت   درجته  نظر از محدوديتی است، ديگرباالتر

 در هتا بیمتاری  بته  پتذيرش  تنها نه سیانوفیتا. ندارند رشد

 بچته  دست دادن  از سبب دهد، بلکه می افزاي  را ماهی

 شتکوفايی  آن بتر  عتالوه  .شتود  متی  نیتز  نتورس  ماهیتان 

 تنتوع  و محصتول متاهی   كاه  باعث آبی سبز جلبکهای

 ستموم  همچنتین شتده،   منبع آبی كل زيستی اكوسیستم

 متاهی  بتدن  توانتد در  متی  آبی -سبز جلبکهای از حاصل

اين پديده در فصل  .(1939، برزگر و جاللی) گردد انباشته

 مطالهتات  در  می شتود.  دراكثر درياچه ها ديدهوتابستان 

 جمهتوری  ست  تو ارس مخزنتی  ستد  روی بر گرفته انجام

 توست   آب ستاله شتکوفايی   همته 1144 ستال  از نخجوان

متی  مشتاهده  تابستتانه  بهاره كوتاه دوره يک در سیانوفیتا

 ستد  درياچته  پاي  مطالهات در (.1131، كريوچکوا)گردد

 در سیانوفیتا شکوفايی( 1931، مکارمی و آرا سبک ( ارس

 آب سطح حالت اين در كه شده ديده های تابستانه نمونه

 شد. پوشیده Microcystis جنس از ای اليه سیلهبو

ستدها    درياچتة   منجملته   آبی  زئوپالنکتون در منابع  اهمیت

         درياچتته  آب  خودپتتااليی  همچنتتین  الرو ماهیتتان  درتغذيتته

بهتاره،    كوتتاه   دوره  مهموالً زئوپالنکتتون در يتک   .باشد می 

، بیشتتترين رستتند متتی  الرو ماهیتان   بمصتتر   كتته  تابستتانه 

در   محمتدا  . (1931،  آرا ومکارمی  )سبکرا دارند   اهمیت 

تتا   3  كپور بطتول   ماهیان  بچه  تغذيه  دربررسی 1111سال 

 زئوپالنکتتون   كته   دريافت  سد ارس  میلیمتر در درياچه 91

 دهد، در می  آنها را تشکیل  درصد غذای 13تا  13  ترتیبهب

.  كمتراستت  آنهتا   اهمیتت  رگتتر بز  ماهیتان   بچته   برای  واقع

  بیشترين است با  نیز مصاد   زئوپالنکتونی  حداكثر تولیدات

كننتد. مهمتوالً    می  ازآنها تغذيه  كه  ماهیان  الروهای  فراوانی

و خرداد   ارديبهشت  اواس  از زئوپالنکتون خصوصاً روتیفرها

  شتتیالتی اهمیتتت بیشتتترين  دارای  تیرمتتاه  اول نیمتته تتتا

  ماهیتان   از تغذيته   حاصله  نتايج ،(Awaless,1991)هستند

، وهمکتاران  ماكو و مهابتاد )عبتدالملکی    سدهای  دردرياچة

  مصتر    تیر متاه   دوم  . ازنیمه است  مسئله  ( موئد اين1941

  حجم  و كاه   اما ركود تابستانه  يافته  كاه  زئوپالنکتونی

  وپالنکتتونی تولیتد زئ  شتدن   كتم   نیز موجب  آبی  مخزن  كل

  حترارت   درجه  آمدن  ینئو پا  مرور با تغییر فصل  اما به  شده

(. 1111، محمتتدا ) يابتتد متتی  ادامتته  همچنتتان  حالتتت  ايتتن

 Tintinnidium  سد جتنس   درياچه  بروی  تابستان  درفصل

  استت   داده  نشتان   توجهی  قابل  جمهیت سیلیوفورا شاخهاز 

  و بار زيتاد متواد آلتی     مناسب  دمای  تواند بدلیل امرمی  اين

را   شراي   باشد كه  فصل  سد در اين  درياچه  از ورودی  وارده

  كه  ذكراينکه  به  كند. الزممی  فراهم  جنس  اين  غالبیت برای

  و بهمتن   دی  درماههتای   درياچته   ستطح   يخبنتدان   دلیلهب

  مواقتع   . دراين یستپذيرن  امکان سد  ازدرياچه  برداری  نمونه

  كمتتريخ   كته   درياچته   میتانی   كتم، منتاطق  عمق  به  باتوجه

  آب  ختوردن   بهم  ، موجب باد در سطح  بندد در اثرجريان می

از   مقتداری   درنهايتت  ،گتردد  متی   آب  و كتدورت   و رسوبات

شتده    نشتین   ته  و رسوبات هاديتريت  همراههها نیز بجلبک

  و سبب  رسیده وماهیان  فزيانك  تغذيه  مصر  هب  ودر نهايت

 .  گردند می  آبی  محی   در اين  غذايی  استمرار چرخه

 هتای ويژگتی  بته  توجته  بتا  زئوپالنکتتونی  تنتوع  و فراوانتی 

شتیرين   آب هتای  درياچته  تروفتی  وضهیت و لیمنولوژيکی

 بطوريکته ،   (Jeppesen et al., 2002) نمايتد  تغییرمتی 

 وضهیت تروفی افزاي  با است زئوپالنکتون ممکن فراوانی

 تركیته  در  Gelingüllü درياچته  در يابد. افزاي  درياچه
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 شاخة به زئوپالنکتونی مربوط جمهیت درصد بیشترين نیز

Rotifera   متی باشتد.(Kaya and Altindag, 2007)    

 بتا  زيست محیطتی درمقايسته   تغیرات به نسبت روتیفرها

 عنوان به و داشته حساسیت بیشتری كوپه پودا و كالدوسرا

 متی شتود   آب شتناخته  كیفیتت  شتاخص هتای   يکتی از 

.(Gannon  and  Stremberger,1978)  استتاس بتر 

 شتتراي  دا بتترایئیتتكاالنو Blancher  (1984)مطالهتتات

 كالدوسترا و   ه امتا بتود  مناستب  هتای الیگتوترو    درياچته 

 خوبی و به فراوان ترند يوترو  های درياچه یدادرئسیکلوپو

 . شده اند سازگار يوترو  های درياچه شراي  با

 ديگتر  از تر فراوان روتیفرها شیرين، آب هایاكوسیستم در

 بزرگتی  آنها بخ  ، بنابراين و بوده زئوپالنکتونی های گروه

 درجمهیت افزاي . دهند می تشکیل را   غذايی زنجیره از

 Rotifera ، Cladocera و Copepoda   استت   ممکتن

 دهد رقرا تاثیر تحت را ماهیان جمهیت

(Emir  and Demirsoy, 1996). سد درياچه در 

Gelingüllü، كوپه  تهداد كاه  احتمالی علل از يکی

 درياچه ماهیان كه باشد اين است ممکن كالدوسرا، و پودا

 مصر  را نسبت به روتیفرا زئوپالنکتونی گروه دو بیشتراين

  . (Kaya and Altindag, 2007)  باشند كرده

 روتیفرها دائمی غالب جنس های وترو ،يهای درياچه در

Brachionus   و Keratella  انتتد شتتده گتتزارش               

 (Tanyolac  , 1993) .  ستد  درياچته  درGelingüllü ، 

 ديگتر  گتروه  2 به نسبت) درصد 12 ( غالب گروه روتیفرا

          و  Brachionus از جتنس  گونته  4 ايتن  بتر  عتالوه  ه،بتود 

 ،هشد يافت درياچه ايندر   Keratella سجن از گونه  9 

 غالتب  هتای  گونته بودن آن است.  وترو دهنده ي نشان كه

 ، Bosmina longirostris  درياچته ايتن  كالدوسترا در 

Daphnia longispina  وChydrus sphaericus  

هتا   گونهكه اين  (Kaya and Altindag, 2007)هستند 

                   زيستتتت يتتتوترو  هتتتای درياچتتته در بطتتتوركلی

 همانگونه.  (Berzins and  Bertilson, 1989)كنند می

 آب كیفیت زيستی شاخص عنوان به روتیفرها شد ذكر كه

 .(Sladecek, 1983; Saksena, 1987) شوندمی شناخته

 هتای  درياچته  هتای  ويژگتی  از روتیفرا يکتی  یباال تراكم

 بتا  شتده گفته  شراي  . (Sendacz, 1984) يوترو  است

 و داشته همخوانی خندقلو سد دردرياچه آمده بدست تايجن

 هتای  درياچته  رديتف  در تروفتی  هتای شاخص به توجه با

  .(Winberg, 1972) گیردمی قرار يوترو  و فو  يوترو 

 درياچته  پالنکتتونی  تولیدات در عامل مهمترين درمجموع

 حتوزه درياچته   و سواحل بوده، سپس طول آب كیفیت ها،

 تولیتدات  كتم  عمتق  با های درياچه هستند. مهم بسیار نیز

 بیشتر زيرا كه دارند عمیق های درياچه به نسبت زيادتری

 درياچه قرار دارد. در آفتاب نور تأثیر تحت تولیدات، منطقه

 درياچته  عمق بودن كم سبب به ها اليه اين عمق كم های

 تولیتدات  بنتابراين  . هستتند  عمقتى  های اليه با تماس در

                           صتتورت آب هتتای اليتته تمتتامى در پالنکتتتونى

 فاكتورهتای   (Suthers and Rissik, 2009).گیترد  متى 

پالنکتتونی   تولیتدات  در نیتز  رشد فصل طول چون ديگری

 اولیته  تولیتدات  زيتاد  مقدار(Thompson,1941) مؤثرند

 شتوند یمت  هانباشت رسوبات در و داشته پى در را آنها مرگ

(Chapman,1992) .      مقايسه میتانگین تغییترات ستاالنه

هتای مختلتف نیتز    جمهیت فیتو و زئو پالنکتون درايستگاه

دهدكه اين تغییرات درطول سال درايستگاه ها بتا  نشان می

عبارتی تغییرات تتراكم زئوپالنکتتون   هم هماهنگی دارند به

موازی با افتزاي  تتراكم فیتوپالنکتتون وبتا تتاخیر زمتانی       

رابطه متهار  بین شکار وشتکارچی را   كوتاهی رخ داده كه

 (.4)نمودار (Watanabe, et al.,1983)دهدنشان می

           پويايی و پیچیده اكولوژيکی های سامانه آبی زنمخا 

د                هستن تهامل در فهالیتهای بشری با هبوده ك  

(Ccopa et al., 2007)  ،برای مغذی مواد چه گرا 

 آنها زياد اما غلظت داشته  حیاتی جنبه انجانور و گیاهان

مغذی         ماده دو. دهد كاه  را خا  و آب كیفیت تواندمی

             يوتريفیکاسیون توانند موجب می نیتروژن و فسفر 

         شوند ها درياچه و ها بركه شدن يا فراغنی 

(Faycal and Grizzetti , 2008)  .يوتريفیکاسیون 

 كننده دريافت آبی های پیکره در كه است ای پديده

 به و پديده اين .شودمی مشاهده مغذی مواد زياد میزان

 آب كیفیت تواندمی فیتوپالنکتون غلظت افزاي  آن دنبال

 (Quiblier et al., 2008) دهد قرار تاثیر تحت را
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 و آبی -سبز يا سبز جلبکهای شکوفايی پديده اين مشخصه

 آب محی  مهموالً بوده كه محلول اكسیژن شديد تغییرات

 می ناپذير تحمل زئوپالنکتون و ها ماهی زندگی برای را

 می يوتريفیکاسیون كه باورند اين بر دانشمندان  نمايد

و  كرده دگرگون را زيستگاه يک های گونه تركیب  تواند

 پیامدهای از يکی كه مضر جلبکی شکوفايی

 به جهان رسراس سطحی آبهای در است يوتريفیکاسیون

  (Milan , 2007). شود كرات مشاهده

 درياچته  چنتد  در جلبتک  بتاالی  غلظت اخیر سال های در

 زيتتوده  ايتن  (Geenen, 1996) استت  شده ايران گزارش

 در را محیطی زيست جدی تهديد يک فراوان، جلبکی های

 وهمکتاران،  سمايی) كند می مطر  ايران آبی مورد مخازن

 دهدكهمی  نشان ايران در آب كمبود و مطلب اين( 1933

 دارد زيادی اهمیت آن مدلسازی و يوتروفیکاسیون موضوع

 مغتذی  متاده . گیترد  قترار  توجته  متورد  بیشتتر  بايتد  و

بوده فستفر  خنتدقلو  درياچته  در جلبکی رشد محدودكننده

 موجتب  تواند می سد مخزن به فسفر ورود كنترل نبنابراي

 نتور . شتود  يوتريفیکاسیون كاه  خطر و نآ كیفی بهبود

 .استت  جلبکتی  رشتد  محدودكننده مهم عواملديگر از نیز

  مختلتف  در فصتول   كته   سد مخزنی  اين  جغرافیايی  موقهیت

بستیار چشتمگیر     در آن  و هتوايی   آب  درجته   اختال   سال

و   دی  هتای وبخصتوص در متاه    زمستتان   درفصل  بويژه  بوده

بتاال   ، همچنتین بنتدد  متی   تقريباً يخ  درياچه  سطح كه  بهمن

  آبتزی   موجتودات  ،بودن درجه حترارت در فصتل تابستتان   

  رادر فصتول   دمتايی   اختتال    تواننتد چنتین   متی   محدودی

  چنتین   هیتدرولوژی   و با شتراي    كرده  تحمل سال   مختلف

يابند، زيرا شراي  فیزيکی و شتیمیائی    سازگاری  ای درياچه

 میتانگین  ردآب نق  مهمی در انتشار موجتودات آبتزی دا  

 سانتی درجه 1/19  ±  99/7 خندقلو سد آب دمای ساالنه

  بدستت   ژیلوو هیتدروبیو   هیتدرولوژی   های . دادهگراد است

و بتا توجته بته رژيتم     ( 1912)عبدالملکی وهمکتاران،   آمده

حرارتی آب ايتن درياچته كته وابستته بته محتی  بتوده و        

چرخ  دورانی آب ناشی از عمتق كتم كته بتا وزش بتاد و      

تالطم درياچه و تغییرات فون درياچه كه مواد مهلق بستتر  

را در ستون آب بر قرار می نمايتد و حتد میتزان آن كمتی     

برای آبزی  (گرم برلیترمیلی 19 – 31) باالتر ازحد مطلوب

                 گتتردد. اكستتیژن متتورد نیتتاز شتتیمیائیپتتروری ايجتتاد متتی

 (COD  )    گترم  میلتی  29اين درياچه بتا میتانگین ستاالنه

 میتزان  بته  آلتی  بتار  كه دارد نکته تاكید اين بر درلیتر نیز

 مهدنی قابلیت پايین، دمای علت به احتماالً و موجود كافی

نبتوده و در طتول مطالهته بیتانگر      حتدكافی  بته  آنها شدن

های اكسايشی درآب اين درياچه بوده كه بتا توجته   فهالیت

گرم میلی 1 الی 9/7برای آبزيان   CODبه محدوده مناسب

توصتتیه شتتده استتت. در شتتراي   (Boyd ,1998) درلیتتتر

 كمی فراتر از حد مطلتوب متی باشتد.    COD كنونی میزان

pH  و قلیائیت بیکربنات  3آب اين درياچه با دامنه باالتر از

 221نیز از تغییرات نسبی برخودار بوده و با دامنه تغییرات 

فری مناسب گرم درلیتر دارای خصوصیات بامیلی 911الی 

باشد. با توجه به جوان بودن درياچه از نظرمتواد آلتی و   می

مواد مغذی اين درياچه درحتد آبهتای يتوترو  بتوده و بتا      

 2/32بتتا میتتانگین ستتاالنه    aتولیتتدات فهلتتی كلروفیتتل  

 در a كلروفیتل  میتزان  میکروگرم درلیتراستت ) بتاالترين  

شتده    سنج ماه فروردين در مقدارآن وحداقل ماه مرداد

 ايجتاد  متاه،  مرداد در a كلروفیل میزان بودن باال علت كه

 الزم .می باشد ماهی تلفات باالی و درياچه در جلبکی بلوم

 مختلتف  ماه های در  aكلروفیل میانگین كه است ذكر به

.  (P < 0.05)متی دهتد   را نشتان  داری مهنتی  اختتال  

 9/1التی   3/4اكسیژن محلول با میانگین دامنته تغییترات   

رم درلیتر وساير عوامل ساختاری آنیونهتا وكاتیونهتا   گمیلی

هیچکدام از اين پارامترها در حتد فتاكتور محتدود كننتده     

)عبتتدالملکی جهتتت آبتتزی پتتروری محستتوب نمتتی شتتوند 

هتتد  متتديريت شتتیالتی درستتدهای  (. 1912وهمکتتاران، 

درياچه ها افزاي  برداشت ازماهی درحتد بهینته    مخزنی و

مديريت برای برطر  كردن موانع  وتولید پايدار است ، اين

وكاه  جمهیت ماهیان سه راه درپتی  دارد ، اول انجتام   

تدابیر محیطی ، دوم تنظیم جمهیت ماهیتان در رابطته بتا    

 غتتتذای موجتتتود و ستتتوم تنظتتتیم وكنتتتترل صتتتید و    

 ، اهتد ابرای رسیدن بته ايتن    (Kimsey, 1985)برداشت

مانند  مديريت شیالتی بايد الگوی تغییرات جمهیت ماهیان
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چگونگی، پويايی، فراوانی ، زيتوده وحداكثرمحصتول قابتل   

 .برداشت پايدار مورد بررسی قرارگیرد
 

 توصیه ترويجي

                  آب ختروج  و ورود ، آبخیتز  حتوزه  از آلتى  متواد  ورود تتداوم 

 در ارگتانیزم هتای غتذايى    ، مغتذی  متواد  ، ) آب تهويض ( 

 گذارند. مى اثر درياچه يک در ماهیان  تولید توان بر مجموع
 آبتی  سیستتم  كته  آبتى  بتا  مختزن ستد   يک در ماهى تولید

 در ) آبخیز حوزه ( خشکى اكوسیستم نیز و كندمی دريافت

 متواد  چتون  مختلفتى  هتای  شتاخص  بوده وبررستی  ارتباط
تولیتدات   مجموع و پالنکتونى توده زی مخزن، شکل مغذی،

 ضهیتو خصوص در اطالعات كسباست.ضروری  بیولوژيک
 تتا  نمايتد  متى  كمتک  متا  بته  درياچه اين در رهاكرد و صید

 بته  خنتدقلو  بشناسیم. درياچه بهتر را درياچه ذخايرماهیان
 طبقته  كوچتک  ستد  پشتت  های درياچه جزء وسهت لحاظ
 تركیتب  در متی شتود   مالحظه كه همانگونه شود مى بندی
وابستته   كامالً ، ها گونه از تهدادی درياچه، اين ماهیان صید

 تتوان متی  جملته  آن از كه هستند ماهیان بچه رهاسازی به
 ماهی آمور و كپور ماهی ، سرگنده و فیتوفاگ چون ماهیانى

از سويی ديگر به نظر می رسد كه برختی از ماهیتان    برد. نام را

مانند ماهی كاراس و ستیاه متاهی قتادر بته تکثیتر طبیهتی در       

 ياچته در ايتن  به كه نیز سفید ماهی همچنین درياچه باشند.
 و داده تشکیل را آنرا اصلی غذای میگوها شده است، مهرفی

 بوده، روبرو آن با درياچه اين كه ای عديده مشکالت وجود با
 می نشان مسئله اين .برخوردارمی باشد توجهی قابل رشد از

 زيستت  نامستاعد  شتراي   بته  نستبت  ستفید  ماهی كه دهد
 شايستته  و بتوده  برخوردار بسیار بااليی مقاومت از محیطی

 قابتل  ماهی يک بهنوان سفید ماهی به بیشتری توجه است
 گیرد آبی صورت منابع در پرورش

 تحقیقتاتی  موسستات  هاكه توس  درياچه پايه درمطالهات
 فتون  و درياچه حاصل ظرفیت ماهی و بر اساس تولید برای

 .شود بايد موارد زير مد نظر قرار گیرد می انجام طبیهی

 مناطق تخريب طريق از صید و هرز ماهیان صید كنترل -1
  .آنها اختصاصی صید و گذاریتخم

 هتای  سیستتم  براساس ماهی پرورش روش های اعمال -2

 كتوددهی و  از استتفاده  با متراكم نیمه و گسترده و متراكم
 . غذادهی

 از يکتی  آبتی  منتابع  بته  متاهی  بچته  مستتمر  مهرفتی  -9
 از ادهاستتف  و متاهی  تولیتد  افتزاي   مهم بسیار راهبردهای

 ديگر از. رود می بشمار آبی مخازن تولید حداكثرظرفیتهای
 نقت   كته  آبی منابع در ماهی تولید افزاي  راهبردی موارد
 هتای  گونته  تركیتب  باشتد  متی  دارا را مؤثری و مهم بسیار

 و زيستی رفتار براساس تركیب اين باشد می شده رهاسازی
 طتول  در علمتی  و اصتولی  مديريت است. استوار تغذيه نوع

 بستیار  آبی منبع از تولید راندمان افزاي  در پرورش دوران
و   آزمتاي   و  تجربته  تنهتا   احتوال  ايتن   تمتام  بتا  . است مهم

 متهتددی   مسائل  تواند جوابگوی می  آينده تکمیلی  مطالهات

  آبی  منابع  گونه  در اين  تولیدات  سطح  در باالبردن  باشد كه 

 .موثرهستند
 

  تشكروقدرداني

  وقتتت  رياستتت  هتتایومستتاعدت  همکتتاری از  بدينوستتیله

، پالنکتتون   آزمايشتگاه   کتاران پژوهشکده آبزی پروری و هم

صتیاد   آقايتان  و اهت  نمونته   ستازی   آمتاده  جهت  مددی  خانم

  تقبتل  را هتا  بترداری   نمونته    زحمت  كه زحمتک رحیم و 

 .  ، سپاسگزاريم نمودند
 

 منابع
 از يکی بهنوان ماهیان تلفات ارنمود  .1949 ب.، ، جاللی

 پرور مجله آبزی . بیماری تشخیص در ارزنده شاخصهای

 .  44-49صفحات ،

 ماهیان تلفات بررسی علل. 1932 ب.، برزگر، م.، جاللی،

تلفات.  درايجاد Microcystis و نق  زريوار درياچه

 آبزی پرور. مجله
 فايیشتکو  و ها جلبک اثرات 1383..، م برزگر، .،ب ، جاللی

 ،11و 9 شتماره  پترور،   آبتزی  مجلته  . آبزيان بر جلبکی

 .  21-29صفحات 
  نهتتتايی  گتتتزارش .1944،ط. ،محمتتتدجانی .، ع ، حیتتتدری

پژوهشکده آبزی  سدمهاباد.  درياچة  پالنکتونی  مطالهات
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 استتان شتیالتی  مركزتحقیقات)كشورداخلیآبهایپروری

 .  صفحه 79. (  گیالن 

 هیتدرولوژی  پروژه  نهايی زارشگ.1943 .،    . س ، خداپرست

 تتا   1941  ستال هتای    طی  انزلی تاالب  هیدروبیولوژی و 

 پتروری آبهتای داخلتی كشتور    پژوهشکده آبزی .1949

 .  صفحه141 .(گیالن  استان شیالتی مركزتحقیقات)

 و ستدارس   درياچته  پالنکتتونی  گزارش .1944، . ج ،آرا سبک

 وری آبهای داخلی كشورپژوهشکده آبزی پر آبريز. حوزه

 . حهصف 31.(گیالن  استان شیالتی   مركزتحقیقات)

  مطالهتات   نهايی  گزارش .1944 ،م. مکارمی، .،ج آرا، سبک

پژوهشتکده آبتزی پتروری     سد متاكو.   درياچه پالنکتونی

  شتتتیالتی  مركزتحقیقتتتات) آبهتتتای داخلتتتی كشتتتور 

 .  صفحه49. ( گیالن استان

  مطالهات  نهايی  . گزارش1931 ،م. مکارمی، .،ج  سبک آرا،

پژوهشکده آبزی  . سدارس  درياچه  پاي  طر   پالنکتونی

  .  صفحه 74 . پروری آبهای  داخلی كشور

  مطالهات نهايی گزارش .1931، م.، مکارمیج.،  ،آرا سبک

حسنلو ، سد رياچهطر  جامع شیالتی د پالنکتونی

 ت ايران.مهاونت تکثیر و   پرورش آبزيان شیال .فازاول

 .  صفحه29پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی. 

گتتتزارش نهتتتايی   .1932 ،م . مکتتتارمی، .،ج ،آرابک ستتت

پالنکتونی پروژه مطالهات محلهای تکثیرطبیهی ماهیان 

پژوهشکده آبتزی   .1931 درسال  مهاجر درتاالب انزلی

 . 21 -42 صفحات.پروری آبهای داخلی

پتتراكن  وفراوانتتی   .1939 ،مکتتارمی،م ..، ج ستتبک آرا،

 یستال هتا  طتی  درتاالب انزلی آنها پالنکتون ها ونق 

مجلتته علمتتی  شتتیالت ايتتران. ستتال   . 1947 -1941

 . 34 -119. صفحات9سیزدهم، شماره 

. مروری برپراكن  وفراوانی پالنکتونی 1913.، ج آرا، سبک

در راستای توسهه آبزی پروری در درياچه ستد مهابتاد.   

ای نوين ايران ، نشتريه مطالهته   مركز توسهه پژوه  ه

. 4، شتتماره 9علتتوم زيستتتی وزيستتت فنتتاوری. دوره   

 .1-14صفحات 

 ،.ر ، اسدی ، .ا .م ، برگانی احمدی ،.ع ، افشار ،.ر.م ، سمايی

 رويکرد با در مخازن يوتريفیکاسیون - مدلسازی.  1388

 بهداشتت  ملتی  همتاي   سیستتم. دوازدهمتین   پويايی
 پزشکی علوم دانشگاه. هداشت.ب دانشکده . ايران محی 

 .1388 ماه  آبان تهران ، بهشتی شهید

 ،.  عباستی،  ،.م شتمالی،  ،.ج آرا، ستبک  ش.، ،عبدالملکی

  نهتايی  گتزارش  .1941، .  نستب،  میرهاشمی و .ا قانع،

 مهابتتاد. مركتتز  و متتاكو  ستتدهای  تفضتتیلی  مطالهتتات

 نآبزيا مهاونت انتشارات . گیالن استان  شیالتی  قاتیتحق
 . صفحه 161.ايران شیالت

.، میرزاجانی، ع.، خداپرست،  .، صابری،  ش.،  ،عبدالملکی

.، مکتتارمی، م.، نتتوروزی، ه.، ج آرا، ستتبک بابتتايی، ه.،
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Abstract 

Lakes  behind  the  dam  are  one of  the  most  important  structures for controlling and supplying 

water for different uses that can have wide environmental, social and economic effects. This quarterly 

study  was conducted in 2011 with  the  aim  of  providing  appropriate  solutions  for  optimal  and  

sustainable  exploitation  of  the  aquatic  animals  of  Khandaghloo Reservoir Dam Lake. For 

phytoplankton sampling, one liter of water (unfiltered) and  for  sampling, zooplankton, also 30 liters 

of water from the station  was  collected  by means of  a 30 micron zooplankton net.The samples were 

fixed with formalin at a ratio of  % 4  and  identified  and  counted  in  the  laboratory  after  

preparation of  the  samples under  an inverted  microscope. In phytoplankton studies, 41 genera and  6  

Phyla  identified, including Cyanophyta, Bacillariophyta, Chlorophyta, Euglenophyta, Pyrrophyta and 

Xanthophyta, Cyanophyta with %74.3  had  the  highest  percentage  of  phytoplankton  population  

during the study. In zooplankton study, 4 Phyla  and  11 genera  were identified, which  included  the  

Phyla  Rhizopoda, Ciliophora, Rotifera and Arthropoda, which have the highest  percentage  of  

zooplankton  population belongs to the  Phylum  Rotifera  with  67.7%. Comparison of planktonic 

observations  and  physical  and  chemical data of water, showed that  Khandaghloo 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. 
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