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 چکيده

های داخلی بعنوان فرصتی برای افزایش  های مناسب آبزی پروری است که در منابع آبشپرورش ماهی در قفس یکی از رو

دف امکان هبا  )در شهرستان بدره در استان ایالم( سد سیمرهدر تحقیق حاضر،  شود.تولید پروتئین در کشور محسوب می

)پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب( در  سنجی پرورش ماهی در قفس مورد بررسی قرار گرفته است. فاکتورهای غیر زیستی

طبق نتایج، در طول سال  .رار گرفتآب ورودی به آن مورد بررسی قدر یک ایستگاه ایستگاه در دریاچه سد سیمره  و  سه

به ترتیب  pHدمای آب، اکسیژن محلول، هدایت الکتریکی و  شاملپارامترهای فیزیکو شیمیایی آب برخی تغییرات محدوده 

 تعیین 29/8-12/8و  مترمیکروزیمنس بر سانتی   888-2222 میلی گرم بر لیتر،  98/2-99/8 درجه سانتیگراد ، 99/21-9/9

هیچگونه محدودیتی بجز دمای آب برای در ایستگاههای محل استقرار قفس های شناور نشان داد که هیدروشیمی شد. نتایج 

در دریاچه را کمان گونه های کپورماهیان و قزل آالی رنگینحضور های ماهی شناسی آبزی پروری وجود ندارد. از طرفی بررسی

کمان( در رنگینی)مانند قزل آال دمای آب برای آبزی پروری، امکان پرورش ماهیان سردآبی اهمیتتوجه به  نشان داد. لذا با

 های شناور وجود دارد.)مانند کپورمعمولی( در نیمه اول سال در قفس نیمه دوم سال و کپورماهیان

 ایالم سیمره، استانسد  ،فاکتورهای فیزیکو شیمیایی ،ماهی گونهقفس شناور، : واژه های کليدی
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 مقدمه

میلیون تن  9/82به  2298پروری در سال ، تولید جهانی آبزی(FAO, 2020)بار کشاورزی  و بر اساس آمار سازمان خوار

 کی بعنوان زین رانیا در پروری آبزیمیلیون تن گزارش شده است.  78های داخلی حدود رسید و سهم تولید ماهی در آب

 یماه گوشت سرانه مصرف بردن باال و دیسف گوشت دیتول آن هدف نیمهمتر و بوده مطرح نیپروتئ دیتول در تیاهم با تیفعال

 در. ردیگ صورت یآب منابع از یبردار بهره نیشتریب همواره که کندیم اقتضاء کشورمان یمیاقل تیوضع امروزه .است جامعه در

 امور جهت آب رهیذخ هدف با هاسد و هابندان  آب انواع احداث زین و یکشاورز آب رهیذخ متعدد مخازن وجود حاضر حال

 التیش سازمان آمارنامه) است نموده فراهم زین انیآبز انواع پرورش امر در منابع نیا از استفاده جهت را یخوب فرصت یکشاورز

های متفاوت در مخزن آبی، نظیر آمدن کاربریتواند باعث به وجود بعالوه پرورش آبزیان در اینگونه منابع آبی می (.9911 ران،یا

لحاظ اقتصادی و هم از نظر اجتماعی  ماهیگیری یا توریسم و تفرج گردد که در صورت رعایت مسائل محیطی زیستی هم به

یج ای در خلهای مقایسهآغاز شد و در این سال، برای انجام  آزمایش 9971مفید خواهد بود. پرورش در قفس در ایران از سال 

های سالخوزستان در های جعبه ای چوبی به کار گرفته شد. سپس در کمان(، قفسنیگرگان )پرورش ماهی قزل آالی رنگ

استفاده شد که پس از یک دوره اجرا متوقف گردید. در سد به طور آزمایشی از قفس برای پرورش ماهی کپور  9992و 9999

ا همکاری کارشناسان آلمانی، یک دوره پرورش ماهی گرمابی در سد دز در شرکت ماهی کارون و ب 9997پس از آن در سال 

های توسعه پرورش آبزیان، پروژه پرورش در راستای اجرای سیاست 9982اجرا شد که باز هم ادامه نیافت. باالخره در سال 

قفس  92)زابل( با تعداد  ماهی در قفس در سه منبع آبی خلیج گرگان، سد خاکی قرخ ارخاج )شهرستان سراب( و دریاچه نیمه

 های بعد ادامه یافتآغاز گردید که پس از به دست آوردن نتایج نسبتاً موفق از آزمایش سال نخست این پروژه در سال

 (.9988)مهندسین مشاور مهاب قدس، 

کیلومتری شمال غربی شهرستان دره شهر بر  72حد فاصل دو استان ایالم و لرستان و در  و رودخانه سیمره در مسیر سد سیمره

از . باشدعرض شمالی می  98/99طول شرقی و  92/78  سد نیا مختصات جغرافیاییشده است. روی رودخانه سیمره احداث

گیگاوات ساعت در سال، کنترل و تنظیم  989به میزان ساالنه  انرژی برقابی ترین اهداف ساخت این سد میتوان به تولیدمهم

اشاره نمود  تغال، افزایش قدرت تنظیم سدهای پائین دست ها در پایین دست، ایجاد اشهای سطحی رودخانه، تأمین آبجریان

تواند باعث به وجود آمدن بعالوه پرورش آبزیان در اینگونه منابع آبی می (.9989 ران،یا یروین و آب منابع توسعه شرکت)

از نظر اجتماعی  لحاظ اقتصادی و هم های متفاوت در مخزن آبی، نظیر ماهیگیری یا توریسم و تفرج گردد که هم بهکاربری

 مفید خواهد بود.

از حیث جغرافیایی میلیون مترمکعب  9222کیلومترمربع و حجم مخزنی  99مساحت کیلومتر،  92دریاچه سد سیمره به طول 

دی آن سردترین و مرداد سال ماه گرمترینزیستگاه بسیار مناسبی برای زمستان گذرانی پرندگان مهاجر در این استان شده است . 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%DB%8C
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 9889 ساالنه تبخیر مجموع و ساعت بر کیلومتر 8/9 باد سرعت متوسط. باشدمی روز 29 یخبندان روزهای تعداد و بوده ماه

 79 باالدست در و درجه 99 تا 92 دیواره دست پایین در شیب و متر 92 تا 92 تنگه محل در رودخانه عرض.  باشدمی میلیمتر

 زاگرس زون در سد ساختگاه محل شناسی زمین لحاظ از. باشدمی 97/9 آن ارتفاع به دره عرض نسبت و بوده درجه 92 تا

 (.9989ران،یا یروین و آب منابع توسعه شرکت) است گرفته قرار آن غربی جنوب بخش در و خورده چین

باز،  یهااها، اقیانوسیهای آب شور و شیرین شامل درتجربیات زیادی در سراسر جهان برای پرورش ماهی در قفس در محیط

ها وجود دارد که به مرور زمان بصورت دستورالعمل های ها و رودخانهرها و آببندانیها، مخازن پشت سدها، آبگها، دریاچهمصب

مختلف برای نقاط مختلف دنیا در قالب ضوابط و معیار های محل انتخاب آبزی پروری دریایی در قفس مورد استفاده قرار می 

 (. Beveridge, 2004گیرد )

Karnatak و Kumar (2297 )آنها دادند، قرار بررسی مورد هندوستان سدهای در را قفس در ماهی پرورش پتانسیل 

 جهت باال تولید پتانسیل با موجود سدهای از استفاده برای فرصتی عنوان به باید را قفس در ماهی پرورش که گرفتند نتیجه

 و  Anusuya  devi.داد قرار نظر مد جانوری پروتئین برای تقاضا افزایش برای پاسخی و داخلی هایآب از تولید افزایش

 دادند قرار مطالعه مورد هند در نادو تامیل استان پوندی سد زیست محیط روی را قفس در ماهی پرورش اثر( 2299) همکاران

 رسوبات و آب کیفیت روی شدیدی محیطی زیست اثرات ،سد این در کوچک هایقفس در ماهی پرورش که گرفتند نتیجه و

های مختلف سیستم های تکثیر و پرورش، امکان پرورش در قفس در دریاچه سد سیمره  قابل بررسی از بین روش  .ندارد

باشد عوامل فیزیکی و شیمیایی مانند دما، شوری، اکسیژن و عوامل محیطی مانند آب و هوا، عمق و بستر می توانند بیانگر  می

بررسی امکان پرورش ماهی در قفس  مقاله نیا هدفامکان پرورش در قفس را در برخی از مناطق دریاچه سد سیمره باشند. 

 .است مرهیس سد در انتخاب شده یها گونهبرای 

  کارروش و مواد

 9ایستگاه )یک ایستگاه در نزدیک ورودی آب به دریاچه و 7مناطق مختلف آن  ، دربنا به وضعیت جغرافیایی سد سیمره

و  72، 22،سطحی  های ماهانه  بطور مستمر در الیه بصورت نمونه برداریشد. ( تعیین نزدیک تاج و انتها، وسط ایستگاه درابتدا

ها در فاصله زمانی از  ها در نیمه اول هر ماه و نمونهکلیه نمونه برداری (.9و جدول  9)شکل انجام شد 9919در سال متری  82

  Hondex عمق آب در نقاط مختلف دریاچه توسط عمق یاب دیجیتال مدل انجام گرفت. 97تا  99طول روز بین ساعت 

 .شدگیری اندازه
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 برداری دریاچه سد سيمره های نمونهموقعيت جغرافيایی ایستگاه -1شکل

 

 (1931سال )های نمونه برداری دریاچه سد سيمره موقعيت جغرافيایی ایستگاه -1جدول 

 N E عمق ایستگاه موقعيت ایستگاه

 ´´º  92´ 92.22´´ 78 º  92´ 92.92 99 متر 92 به دریاچه آب ورودی 9

 ´´º  22´ 79.99´´ 78 º  22´ 99.99 99 متر 99 ابتدای دریاچه 2

 ´´º  22´ 29.99´´ 78 º  28´ 98.79 99 متر 82 وسط دریاچه 9

 ´´º  98´ 79.91´´ 78 º  92´ 28.12 99 متر 972 انتهای دریاچه و نزدیک تاج 7

 

 

دمای ت. در محل صورت گرف Hach دستگاه مولتی پارامتر مدل بوسیله TDS ، هدایت الکتریکی و pH گیری دمای آب،اندازه

های آب برای اندازه گیری اکسیژن محلول و نمونه .تعیین گردیدمتری  9به فواصل های مختلف  در الیهآب در هر ایستگاه 

نمونه آب  ند.شدمیلی لیتری درب سنباده ای به آزمایشگاه منتقل  292های با بطریCO2 و دی اکسید کربن NH3 آمونیاک 

از سطح، الیه میانی و نزدیک بستر شیمیایی آب -برای برخی پارامترهای فیزیکیهایی نیز نمونه و BOD5 برای  اندازه گیری

 روش نسلر، شوری به NH4. انجام شدروش وینکلر  به BOD5 اکسیژن محلول و یگیراندازه دند.ش آوریجمعهر ایستگاه در 

به روش CO2 ، و تیتراسیون با سولفات آهن دی کرومات پتاسیم اباسیون روش اکسید  هب COD ،(Mohr) روش مور به

های اسپکتروفتومتری به و سایر فاکتورها توسط روش Hach دستگاه اسپکتروفتومتر بوسیله TSS ،تیتراسیون در محیط بازی

کادمیم و احیا با  از روش نیترات واکنش با آمونیم هپتامولیبدات ، بوسیلهشرایط اسیدی  در فسفات دند.شگیری  شرح زیر اندازه

 با روشسولفانیلیک اسید و تشکیل نمک حد واسط دی آزونیم و سولفات  ا روشسپس واکنش با سولفانیلیک اسید، نیتریت ب
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 APHAبر اساس  های آنالیزکلیه روش. ددنشگیری واکنش با باریم کلراید و تشکیل نمک نامحلول سولفات باریم، اندازه

 است.( ارائه شده2229)

 و بحث نتایج

 است.شدهوردهآ 2جدول برداری دردر دوره نمونهفاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب آمار توصیفی 

سال )اچه سيمره یفيزیکو شيميایی آب در یپارامترها (ميانگين،حداکثر و حداقلآمار توصيفی ) - 2جدول 

1931)  

 

 

ی توصیه شده بوسیله کشورهای مختلف محدوده است که بابوده 1تا  8در ایستگاهها در طی مطالعه درمحدوده  pHمیانگین 

 ( مطابقت دارد. 9-1برای تولیدات ماهی گرم آبی و سرد آبی )در محدوده 

در ایستگاه  µs/cm 782برابر  ECها مشابه بوده است. کم ترین مقدار همه ایستگاه در(  ECهدایت الکتریکی ) روند ماهانه 

نشان داد که اوالً این ها  برخی ایستگاهییرات این پارامتر در الیه ها و اعماق مختلف ورودی و بهمن ماه ثبت شده است. روند تغ

میزان استاندارد برای هدایت  روند تا حد بسیار زیادی تشابه دارد، ثانیاٌ با افزایش عمق دریاچه به طور محسوسی افزایش یافت.

لذا میانگین  (.9919)نصراله زاده ساروی و همکاران،  استمیکروزیمنس بر سانتیمتر گزارش شده 2222الکتریکی درمنابع 

EC (µs/cm 888در این دریاچه در محدوده استاندارد بوده )است. همچنین حداقل، حداکثر و میانگین TDS  نیز 2جدول )

نوران و میلی گرم بر لیتر( ثبت گردید. مواد معلق از طریق گل و الی، تجزیه گیاهان و جا 2222در محدوده استاندارد )

همچنین از طریق پساب ها و فاضالب های صنعتی و شهری ازدیاد می یابد. در سد سیمره در محل استقرار قفس های شناور 

 فاکتور واحد ميانگين حداکثر حداقل انحراف معيار

98/2 29/8 12/8 91/8  pH 

81/9 98/2 91/99 99/8 ppm اکسیژن محلول(DO)  

91/9 92/2 22/99 29/7 ppm اکسیژن خواهی شیمیایی (BOD5) 

9/97 8/99 9/922 8/11 ppm اکسیژن خواهی بیوشیمیایی (COD) 

917 789 2222 888 µs/cm هدایت الکتریکی (EC) 

291 988 9972 718 ppm مواد جامد محلول(TDS)  

929 2 9299 92 ppm مواد جامد معلق (TSS) 

999/2 2 999/2 999/2 ppm آمونیوم (NH4) 

298/2 2 999/2 228/2 ppb آمونیاک(NH3)  

291/2 292/2 279/9 222/2 ppb نیتریت(NO2)  

7/9 8/9 1/28 7/97 ppm نیترات (NO3) 
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 ( که در محدوده مجاز استاندارد های آبزی پروری بود 2میلی گرم بر لیتررسید )جدول  82به کمتر از  TSSمیزان 

(Derry et al., 2003.) 

بوده،  mg/l 8/2و دی ماه ثبت شده است و کمترین مقدار آن برابر  2(، در ایستگاه mg/l 2/99) DOگین بیشترین مقدار میان

بر اساس مقادیر استاندارد فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب برای پرورش  متری و مهرماه ثبت شده است. 82، الیۀ 7در ایستگاه 

گرم بر لیتر است  میلی 9گرم بر لیتر و در ماهیان سردآبی بیش  میلی 7آبزیان، میزان اکسیژن محلول در ماهیان گرم آبی بیش 

ورودی و  هایثبت شده در ایستگاه محلول مقادیر اکسیژن (. ;FAO/WHO, 2006 9919)نصراله زاده ساروی و همکاران، 

در نمونه برداری در تمام نقاط  DO مقادیر بنابراین. بودمیلی گرم بر لیتر  77/92و  11/92ترتیب برابر بهسیمره  ی سدخروج

 .استبودهحد مطلوب 

میلی گرم بر لیترر( برود. بطوریکره براسراس اسرتاندارد پررورش ماهیران         29/7ی سد سیمره ) دریاچه BOD5میانگین ساالنه 

(. نترایج  Enderlein et al., 1996میلی گرم بر لیتر( کمی بیشتر بوده است ) ≤9میلی گرم بر لیتر( و گرم آبی ) ≤9سردآبی )

حدمجاز بسریار   الیدر محدودة مجاز و همچنین در محدودة سایر منابع آبی قراردارند و مقادیر با COD عمدة مقادیرنشان داد 

 .قابل چشم پوشی می باشد و محدود

مقادیر های سال، ایستگاه خروجی بیشترین های مختلف به نحوی بود که در اکثر ماهروند تغییرات آمونیاک در ایستگاه

های دیگر به خصوص ایستگاه ورودی ثبت ها ، بیشترین مقادیر در ایستگاهآمونیاک را به خود اختصاص داد و در بعضی از ماه

اما دو مورد در الیۀ سطحی )ماه های خرداد و  .های مختلف دریاچه ناچیز و یا صفر بودهیشد. میانگین مقدار گاز آمونیاک در ال

ستگاه ورودی ینمونه آب ا mg/l 999/2بیشترین مقدار آمونیاک به میزان  .میزان زیادی افزایش نشان دادتیر( که مقدار آن به 

بر اساس مقادیر استاندارد فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب برای پرورش آبزیان میزان آمونیاک غیر  در ماه شهریور ثبت شد.

گرم بر لیتر است )نصراله  میکرو 92گرم بر لیتر و در ماهیان سردآبی  ومیکر 92یونیزه  )گاز آمونیاک( در ماهیان گرم آبی کمتر 

 بسیار کمتر بوده است. (2( در مقایسه با مقادیر این سد )جدول ;FAO/WHO, 2006  9919 زاده ساروی و همکاران،

کمتری را دارا بوده است. متری ( نوسان  82-72تر )های عمیق متری نسبت به الیه 22نیتریت در الیه های سطحی و  تغییرات

بر اساس مقادیر استاندارد های آبان و بهمن بیشتر بوده است. های )خرداد و مهر( نسبت به ماههمچنین نوسانات آن در ماه

( و در ppbمیکروگرم بر لیتر ) 998های سخت حدود  فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب برای پرورش آبزیان میزان نیتریت در آب

(. داده های این سد در مقایسه با استاندارد 9919گرم بر لیتر است )نصراله زاده ساروی و همکاران،  میکرو 99های سبک  آب

میلی  >92(. همچنین غلظت نیترات در مقایسه با استاندارد )2است )جدول آبزی پروری بسیار کمتر و در محدوده مجاز بوده

 (. 2( کمتر ثبت گردید )جدول FAO/WHO, 2006( برای تولیدات ماهی )گرم بر لیتر
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نشان داده شده است.  2دریاچه سد سیمره در شکل مختلف های ایستگاه در های مختلفتغییرات دمای آب در الیهروند ایجاد 

که بطوری .دیرساز فصل بهار شروع و در فصل تابستان به بیشترین مقدار خود  های مختلف صعودی دمای آب در الیهروند 

 شدید حرارتی بندی الیه و رسید سانتیگراد درجه 97 حدود به مخزن عمقی های الیه با آب سطح الیه دمای اختالف نیانگیم

تغییرات دمای آب دارای بیشترین  7و 9، 2دهد که به ترتیب ایستگاه های درون دریاچه نشان میمقایسه ایستگاه شکل گرفت.

تفاوت دمای آب در پاییز  گردد.بیشتر محسوس می تغییراتهستند، به عبارتی دیگر با افزایش عمق این  های مختلف در الیه

را در بین  دما از یکنواخت تقریباً توزیع مخزن دوباره ،در فصل زمستان کاهش یافت. در ادامه این روند های مختلف بین الیه

  ها نشان داد.الیه

 

 

 

 
 (1931سال )دریاچه سد سيمره  های مختلفدر ایستگاه  های مختلف الیهميانگين دمای آب در  - 2شکل
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 است. بوده ماه دینشان میدهد که بیشترین دما در مرداد و کمترین دما در  9روند تغییرات دمایی در شکل 

 

 
 (1931سال )در دریاچه سد سيمره های مختلف  ماهدر  سطحی تغييرات دمای- 9شکل

 

باشد و در نقطه مقابل یم یش تعداد سدها و مخازن آبیا رو به گسترش بوده که همزمان با افزایدر قفس در آس یپرور یآبز

مواجه است  ین سختیدر قفس با قوان یباشد که پرورش ماهیم یمکره شمالیاز ن  یمناطق یداخل یها، آبییایآس یکشورها

 ,Bowley) روبرو هستند یبا ممانعت جد یطیست محیز یهاتیکشورها مثل آلمان بواسطه محدود یکه در بعضیتا جائ

اهان یرا در قفس انجام داده و از همان گ یان خاصیپرورش ماه ی،اهیگ یهاپوشش یوتروف و دارای داًیدر مخازن شد (.2017

پروری در محیط معرفی یک گونه برای فرآیند آبزیقبل از . (Bowley, 2017) ه استفاده شده استیتغذ یبرا یا مواد مغذی

نیاز است که نحوه زیست موجود زنده در محیط طبیعی مطالعه شود و با شرایط اکولوژی منطقه منتخب مورد ارزیابی  ،محصور

ا کمترین خطر و نحوه کنترل آنها بدقت مورد بررسی قرار گیرد و بکه موارد احتمالی قرار گیرد. در این شرایط الزم است 

پروری نمود. در ادامه این فعالیت الزم به یک منطقه جهت توسعه آبزی پرورشیدستکاری محیطی مبادرت به معرفی گونه 

های طبیعی به حداقل احتمال ورود گونه پرورشی )بومی یا غیربومی( به محیطتا ای رعایت شود است کلیه شرایط قرنطینه

بدست آید و شرایط بهینه پرورش و  ،فن پرورش گونه جدید در محیط معرفی شدهیذممکن برسد. پس از آن الزم است که 

روند، ماهیان مناسب ترین ماهیانی که برای پرورش در مخازن سدها بکار میهای ساده توسعه و ترویج آن تعیین گردد. روش

ها بطور طبیعی وجود دارند،  ک که در آبآنها در ابتدا از موجودات کوچ فیلتر کننده مانند بیگ هد و کپور نقره ای هستند.

 .(9911 کنند، بنابر این نیازی به مدیریت متراکم و غذای خاص ندارد )سیدمرتضایی و همکاران، تغذیه می

های اند، قفسها سنجیده شدهشیالت ایران در نظر دارد در مخازن سدهای غیرشرب  که بر اساس ضوابط و معیارها، توان آن

از ماهیان بومی استفاده نماید. به طور کلی سد سیمره به دلیل داشتن آب و هوای معتدل دارای ترکیب گونه  شناور را نصب و

رنگین کمان است. عالوه  یای گسترده ای از ماهیان گرمابی مانند توینی، شیربت، عنزه، برزم وغیره تا ماهی سردآبی قزل آال

 ور، کاراس، آمور و فیتوفاگ نیز در سد سیمره شناسایی گردیده است.بر گونه های بومی، کپور ماهیان پرورشی مانند کپ
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تواند امکان و عوامل محیطی مانند آب و هوا، عمق و بستر میمحلول عوامل فیزیکی و شیمیایی مانند دما، شوری، اکسیژن 

ای است که در برخی از  ونهنوسانات آب در دریاچه به گ پرورش در قفس را در برخی از مناطق دریاچه سد سیمره مهیا سازد.

عمق که مهمترین عامل حفظ متر بوده است. لذا  22عمق همواره بیش از های مورد بررسی ها متغیر است ولی در ایستگاهماه

ساختار قفس می باشد، دارای  شرایط الزم برای نگهداری قفس ها در دریاچه سد سیمره است. گرچه دریاچه سد سیمره بسیار 

برخی نواحی به دلیل کاهش عمق و  زیرا در های آن آبزی پروری در قفس انجام داد نمیتوان در همه قسمت بزرگ است ولی

به دلیل فوق  9911سد سیمره تلفات ماهیان در قفس در سال  چنانچه درشوند کمبود اکسیژن ماهیان دچار خفگی می

به دلیل افزایش مواد  ابتدای مخزن سد و آب ورودی نشده شیالت استان ایالم(. از طرفی در منتشر)گزارش گردید گزارش 

 گردد.پرورش ماهی در قفس پیشنهاد نمی( ppm 9299)جامد معلق  

 بطوریکه  است کم اریبس مرهیس سد مخزن عمق در دما تغییرات دامنه سال سرد هایماه در دهد،یم نشان جینتا که همانطور

 بر و شودیم دیص یمحل ادانیص توسط که یانیماه به توجه با .رسدنمی گراد یسانتدرجه  7به آب دمای هیچوقت مخزن در

 رهیذخ با یمعمول کپور رشد یبرا دما نیبهتر سال اول ماهه 9 در ی،متر 22 عمق تا و یسطح یها هیال در آب یدما اساس

 922 حدود وزن یساز رهیذخ با کمان نیرنگ یآال قزل یماه سال دوم ماهه 9 در و گرم 922-922 نیب  حدود وزن یساز

 .گرددیم شنهادیپ گرم

  

 یجیترو افتهی

. شود ولی همه نقاط آن برای آبزی پروری در قفس مناسب نیستسد سیمره یکی از مخازن بزرگ در کشور محسوب می

مناسب هست. نوع ماهیان صید شده پروری  یآبز، مانع افزایش مواد جامد معلق در ابتدای آب ورودی به مخزن سدچنانکه 

تنوعی از ماهیان بومی و کپور ماهیان و ماهی قزل کنند، بیانگر و نیز ماهیانی که در دریاچه زندگی می توسط صیادان محلی

که بیشترین  داد دریاچه سیمره نشانهای منتخب در ایستگاهروند تغییرات دمایی در  باشد.در این مخزن میآالی رنگین کمان 

با لذا  .گراد در بهمن ماه استدرجه سانتی 72/99گراد در مرداد است و کمترین دمای حدود درجه سانتی 98/28حدود  ادم

گراد( درجه سانتی 92-98) اپتیمم رشد قزل آالی رنگین کمانو   (گراددرجه سانتی 29-21توجه به رشد بهینه کپور ماهیان )

 د.این دو گونه برای پرورش پیشنهاد می گرد
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Abstract 

Cage fish farming is one of the most suitable aquaculture methods in inland water resources, 

which is an opportunity to increase protein production in the country. In the present study, 

Seymareh Dam (in Badreh city in Ilam province) has been investigated with the aim of a 

feasibility study of cage fish farming. Abiotic factors (physical and chemical parameters of 

water) were studied in three stations in Seymareh Dam Lake and one station in the riverine 

zone of the dam. According to the results, during the year, the range of changes in physical 

and chemical parameters of water, including water temperature, DO, EC, and pH were 

determined 6.29-5.11°C, 2.38-3.36 mg/l, 788-2220 µS/cm and 7.8-0.9, respectively. The 

hydrochemical results showed that there were no restrictions for aquaculture except for water 

temperature. On the other hand, fishery studies showed the presence of carp and rainbow trout 

species in the lake. Therefore, due to the importance of water temperature for aquaculture, it 

is possible to breed cold-water fish (such as trout) in the second half of the year and carp 

(such as common carp) in the first half of the year in floating cages. 

Keywords: Floating cage, Fish species, Physico-chemical parameter, Seimareh Dam, Ilam 

Province 

 

 
 


