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درراستایتوسعهآبزیپروریالنكتونوتنوعزیستيزئوپفراواني،پراكنشبررسي

دردریاچهسدصومعهعلیا

 جلیل سبک آرا

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

 ايران بندرانزلی،

 
  1041تیر تاريخ پذيرش:               1041 ارديبهشتتاريخ دريافت: 

 

چكیده

آذربايجان شرریی   ازاستان صومعه علیا كه در شهرستان میانهتوسعه آبزی پروری و افزايش تولیددر درياچه پشت سد   رطرحد   

تولیدات ماهی دراين  و راستای آبزی پروریدر امکان افزايش تولید و عنوان مطالعات پايه هپالنکتون بانجام گرفت، تحقیقات زئو

هرا  ايستگاه مطالعاتی در محوطه درياچه سد و ورودی رودخانه درنظرگرفته شد. بررسری  5ته شد. دراين طرح درياچه درنظرگرف

زئوپالنکترون در   بررداری   ادامه يافت. جهت نمونه 1814یز ئدت يک سال تا پامهب شروع و   1831بصورت فصلی از زمستان سال

نمروده و  تثبیرت  درصرد   0   برا فرمرالین   را هرا   نمونره  درنهايت  و میکرون فیلتر84 تور زئوپالنکتون  توسط  لیترآب 84  هر ايستگاه

 ايرن   زئوپالنکترونی   درمطالعرات  .یرار گرفتنرد شمارش  و شناسايی مورد با میکروسکوپ اينورت ،آماده سازی از درآزمايشگاه بعد

, PolyarthraSynchaetaهرای  جنس  در مجموع شاخه روتاتوريا با شناسايی شد. جنس 11  شاخه زئوپالنکتونی و 5  درياچه

 Keratella, و Cephalodellaفرراوان تررين و شراخه     درصد جمعیت زئوپالنکتونی درياچه 0/66عدددرلیتر و 004میانگین  با

میرانگین   ،رتبه بعردی یررار دارد   ياچه دردرصد جمعیت زئوپالنکتونی در1/00عدددرلیتر و 38سیلیوفورا )مژه داران( با میانگین

  آببر اسرا  فاكتورهرای محیطری    پالنکتونی  زئومشاهدات  مقايسه . عدد درلیتراست 860ساالنه زئوپالنکتون دراين درياچه سد

پررورش   و تغذيره    جهرت   یپالنکترون زئو مناسر     هرای  استعداد و گونه دارای   صومعه علیا هنوز جوان و كه سدمخزنی  داده  نشان

 می باشد.آنها   الروهای ماهیان و

 

 آذربايجان شریی استان ،صومعه علیاسد  شیالتی، تولید زئوپالنکتون، پتانسیل كلماتكلیدی:

 

                                                           
 نده مسئول:نويس jsabkara@yahoo.com 

mailto:jsabkara@yahoo.com
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مقدمه
  د بره نر دار  آب  درتوزيع  كه  براهمیتی  عالوه  مخزنیهای سد

 .شمار مری رونرد   به تولید آبزيان در  ارزش با  منبعی  عنوان

 سرازی ذخیرره بررای ورودخانهمسیردركهاهسازهاين

آبرودخانه هرا   برا اهردا متفراوت  احردا شروند مری ،

ذخیره سازی منابع آب   و مهار ها برایروشترين مناس از

سطحی و بهینه سازی بهرره بررداری از آنهرا بررای تر مین      

های كشاورزی آبی برای توسعه و گسترش فعالیت ینیازها

عبردی،  )باشرد  ی غذايی جامعره مری  در جهت تامین نیازها

 مرورد  جهان در سراسر ثبات منابع آبی كیفیت و .(1838

 برر   ماهی عالوه  و پرورش  پروری آبزیتوسعه توجه بوده، اما 

  پشرت   آبری   مخرازن   منجمله  داخلی  آبگیرهای در  استخرها

بیشتر   نوپاست  صنعتی  كه همچنین مسیر پاياب آنها سدها

 ،(Smith,2003;Newton et al.,2003) شوداحسا  می

  بره  سردها   درياچره   آبرزی   منابع اخیر  هایسال در  چنانچه

     ، گشرته  تبرديل  اجتمراعی  و  ایتصرادی  مهر    عوامرل  از  يکی

                زمینرره  درايررن  شررده  انجررام  هررایگررذاری سرررمايه بررا  كرره

       از  يکررری  تررروانی مررری راآن  لیمنولوژيرررک  مطالعرررات و  

 آبزيررران تولیرررد  درزمینررره  آبررری  منرررابع  تررررين غنررری

   (Winfield and Nelson,1991).بدانی 

  و غیرزنده  زنده  شرايط  به  وابسته  آبی  درهراكوسیست  تولید

  نژبیرو  وجود مرواد   بین  دراين  عامل  ترينمه   ، كه است  آن

  يعنرری  اولیرره  تولیرردات  افررزايش  سررب   كرره  برروده  درآن

  آبی  هر منبع  اصلی  تولیدات  در زمرة  كه  شده فیتوپالنکتون

 آنهرا  تراك  و تنوع ارتباط بوده وآبها  در  حیات  و سرچشمه

 برخوردار بسزايی اهمیت از شیالت بخش در ساير آبزيان با

      از طرفرری آنهررا  ،(Millman et al., 2005)مرری باشررد 

    ون بررودهبرررای زئوپالنکترر غررذايی مناسرر  منبررع يررک

(Sridhar et al., 2010) از  بعرردی  در مقررام خررود كرره 

 و از  برخرروردار برروده  غررذايی  زنجیرررة در  ای ويررژه  اهمیررت

  ماهیران   هستند، كره   يا ساكن  جاری  آبهای  ائمید  ساكنان

  مصررر  هبرر آنهررارا  زيررادی  میررزان هبرر  الروی  در دوران

 Cladocera  ماهیان زا بسیاری  روهایال چنانچه رسانند، می

  دهنرررردرا مررررورد تغذيرررره یرررررار مرررری Copepodaو 

(Gordon,1971; Evjemo et al., 2003).  همچنررین

 Brachionus calyciflorus   گونره   بخصوص ،  روتیفرها

        ماهیران   الروهرای   تغذيره   جهرت   عرالی   غرذايی   منبرع  يک

 Watanabe et al.,1983;) هسررررتند  شرررریرين  آب

Awaless, 1991). الرو   روتیفرهررا را در تغذيرره  اهمیررت

 اسریدهای   بخصوص  انرژی و  پروتئین  از نظر میزان  ماهیان

  فراينردهای   براالرفتن   سرب    كره  (Omega-3)  نروع   چرب

 ;Lubzens,1989)  است  توجه  د، یابلشومی آنها  گوارشی

Puccinelli et al., 2021)سردهای   درمطالعرات  . بنابراين 

  ای ويژه  ازاهمیت  ثانويه و  اولیه تولیدات سطح  تعیین  نیمخز 

  .(Goodland,1978; Fogarty, 2014)است برخوردار

 آبزی موجودات به رشد و تکثیر بهتر  كه منجر آب كیفیت

 شریمیايی و  فیزيکری،   پارامترهای توسط برخی می گردد،

 ;Keremah et al., 2014)شررود زيسرتی تعیرین مری   

Ehiagbonare & Ogunrinde, 2010) طبیعری  ،  بطور 

 هروا،  و آب شررايط  زمران،  تغییر با پايدار نبوده، آب كیفیت

 كنرد تغییرمری   آنهرا  تغذيه موجود و نرخ تراك  ماهیان دما،

(Davies & Ansa, 2010)  سالمت میزان بررسی . جهت 

 كمرک  زيسرتی بره   پرايش  های آبی، روش های اكوسیست 

رونرد  بکرار مری   شناسرايی  ابرزار  عنروان  بره  زنرده  موجودات

(Dokulil, 2003).  فراوانری  و ای گونه تركی در مجموع 

فیزيکری و   شررايط  مثرل  مختلفری  بره عوامرل   زئوپالنکتون

    حضررور درياچرره، فصررول، مورفولرروژی آب، شرریمیايی

 هرا  شرکارچی  وجرود  وجلبک هرا، همچنرین   ماكروفیت ها

            هرايی تور، فاك (Thorp & Covich., 2001)وابسته  است

             توزيرع  در تواننرد  مری  نرور  و دمرا  محلرول،  اكسریژن  مثرل  

برروده   مرروثر  ی زئوپالنکتررونی  هررا  گونرره  تنرروع  و 

(Shayestehfar et al.,2010)  ، از طرفرری جوامررع 
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 محیطری  فشرارهای  تراثیر  تحرت  شردت  بره  زئوپالنکترونی 

 تعیرین  بررای  مهر   شاخصری  عنوانبه رو اين از یرارداشته،

  (Suresh et al., 2011)آبی مطرح هستند. محیط كیفیت

  و هیردروبیولوژی   هیردرولوژی   مطالعرات   یردمت   به  اتوجهب

  سرابقه   درايرران   مطالعرات   ايرن  درسايركشرورها   آبی  منابع

  آبگیرهرا معطرو     بعضری   مطالعة  و تنها به  نداشته  چندانی

 ار   نری سرد مخز   مطالعرات   تاريخچة  همچنین . است شده

  از سررال  گرریالن  اسررتان  شرریالتی  تحقیقررات مركررز  توسررط 

 سرد   درايرن   پالنکتونی  از مطالعات  وهد شد   شروع1858

 برابعرراد  تکیرره بررا  شرریالتی  كاربردهررای  برره  مخزنرری توجرره

  سد ار   ازدرياچه برداری  بهره   ضمانت  جهت لیمنولوژيک

 (.1834 ،مکرارمی آرا و  سبک ؛1880 آرا، ) سبک  است  بوده

،  و مکرارمی  آراماكو)سربک   مخزنی  سدهای  جامع  مطالعات

 ،آراسربک  ؛1888، محمردجانی و   حیدری)مهاباد ، (1888

 نیررز( 1830و 1831 مکررارمی آرا و سرربک( وحسنلو)1813

انجرام    مخازن اين  داركردن  ماهی  زمینه در مركز  اين  توسط

 سررد  پشررت  هررای درياچرره پالنکتررونی  مطالعررات .شررد

 و هیردرولوژی   تحقیقرات   درزمینره  و آذربايجان درجمهوری

،  شده  انجام ار   مخزنی سد  برروی  جمله از  هیدروبیولوژی

  ار ، توسررط  سرردمخزنی  برررروی  بررسرری  ترررينكامررل امررا

صورت  1138تا  1130  هایسال  درطی (1114)  محمدا 

  داتتولیرر و پررراكنش رشررد، بررسرری  آن  و هررد   گرفترره

 و  ماهیران   غرذايی   آنها درمنرابع  نقش  همچنین زئوپالنکتون

با توجه بره ترازه تاسریس برودن      بوده است.  آب خودپااليی

صومعه علیا  مخزنی وی سدبررای  مطالعه  هیچگونه  تاكنون

 و مسرتمر   تحقیقرات   كه  بوده  خاطرالزم  بهمین  نشده  انجام 

  آن  هیردروبیولوژی  و  هیردرولوژی   درزمینره   ای جانبه  همه

از اين رو پس از احدا  سد، مطالعرات اولیره    گیرد،  صورت

شیالتی صورت گرفته، سپس براسا  آن برنامه مرديريتی  

 دار كردن درياچره طراحری شرده كره در ايرن     از نظر ماهی

كه سب  تغییر فراوانری جمعیرت   خصوص آگاهی از عواملی

فیزيکری و  شود وخصوصیات زيسرت شرناختی،   ها میماهی

شیمیايی، تعداد و اندازه ماهیران یابرل دسرتر  از جملره     

عوامل مه  هستند.



هاروشومواد

 منطقه مورد مطالعه:

درياچه سد صومعه علیا برر روی رودخانره صرومعه چرای       

احدا  گرديده و در حاشیه روستای صومعه علیا، در بخش 

 05تررركمن چررای شهرسررتان میانرره در فاصررله تقريبرری   

متری از مركز شهرستان وایع شده است. اين سرد كره   كیلو

مورد بهره برداری یرار گرفتره برا هرد  مهرار      1831سال 

آبهای سطحی جهت كاربرد های كشاورزی احدا  گرديرد.  

با توجه بره جديداالحردا  برودن ايرن سرد تراكنون بهرره        

مویعیررت برررداری شرریالتی از آن صررورت نگرفترره اسررت.  

 88طول شریی و دییقه 08 و درجه 08اين سد  جغرافیايی

 544در آنو ساختگاه  بودهعرض شمالی  دییقه 86درجه و

سرد در  ايرن  مخرزن  باشد. میمتری غرب روستای صومعه 

و نزديکترررين راه  شررتهخررارا از مسرریر رودخانرره یرررار دا 

 مسریر ای اسرت كره از    دسترسی به محل سراختگاه، جراده  

در . ددگرر  تبريز به سمت شمال منشع  مری  -اصلی میانه 

ايستگاه در  بخرش هرای ورودی ، خروجری و     5اين راستا 

پهنه آبی درياچه تعیین گرديده و نمونره بررداری بصرورت    

سرال ترا  پرائیز     شروع و طی يک 1831فصلی از زمستان  

  بررداری   نمونره   هرای ايستگاه  نام و  شمارهشد. انجام  1814

 ت.آورده شده اس 1در شکل صومعه علیا  سد  دردرياچة

 ی:پالنكتون  برداري نمونه

  درمنررراط  درياچررره،   متوسرررط  عمررر   بررره  باتوجررره 

 014حردود   طرول  هبر ( P.V.C)پلیکا  لوله  توسط آن مختلف

  برررداری نمونره   ، بررای  گرفرت   مترر انجرام  سرانتی  5/6ویطرر 

از ايسرتگاه مرورد     لیترآب 84پلیکا  لوله  توسط  زئوپالنکتون
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         پالنکتررونزئوتور  توسررطو  نظررررا درسررطل مرردرا ريخترره 

       دركلکترور   شرده   جمرع  عصراره  و  نمروده  میکرون فیلتر 84

 هرا برا    نمونره   ودرنهايرت  ريختره،   بررداری  نمونه  درظر  را

 برره  مطالعرره  و جهررت  درصرردفیکس0 نسرربت   برره  فرمررالین

                                . شدند  منتقل  آزمايشگاه 

 پالنکتونزئو جعمیتی   تراك   محاسبه و  رداریب  نمونه  روش

                          ،  ازمنابع  با استفاده

  Harris, et al., 2000; APHA, 2005 

 ،منابعاز  شناسايیجهت و 

Kutikowa ,1970; Ruttner – Kolisko,1974 

;Krovichinsky & smirnov,1994;Thorp& 

Covich, 2001;   Bledzki & Rybak, 2016  

  وپالنکتررونیزئ  هررای  نمونرره  . در آزمايشررگاهاسررتفاده شررد

  كرردن   همگرن  و(  فیلترشرده  آب )عصراره   حجر   بعدازتعیین

 شرمارش   لیترری  میلری   5 هرای   محفظره   بره   پیپت  توسط

(  سراعت  00ترا  )حردایل   كرافی  زمران گذشت از پس و  منتقل

 بطرور  اينرورت    میکروسکوپ ، بوسیله نمونه ها رسوب  جهت

 یرارگرفتنررد.  شررمارش و  كیفرری موردشناسررايی  و  كمرری

ر و د  تعیین  درهرايستگاه درلیتر پالنکتونزئو  تراك   درنهايت

هرا   شاخه  تراك  و  ثبت  شده بندی  شاخه  اطالعاتی  هایفرم

تجزيه وتحلیل  جهت .گرديد  محاسبه  كل  تراك   و سرانجام

واريرررانس  داده هرررای بدسرررت آمرررده از آزمرررون آنرررالیز

(ANOVA)     جهت وجود تفاوت معنری دار درگرروه هرای

زئوپالنکتونی برحس  فصرول و ايسرتگاه هرا، از نررم افرزار      

SPSS   انجررام محاسرربات و ترسرری   برررای  و 16نسررخه  

 . گرديد  استفاده Excel 2010  افزار  نرم نمودارها از
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بحث نتایجو
سرد صرومعه علیرا      درياچه  زئوپالنکتونی  در مطالعات كیفی

جرنس   11شراخه زئوپالنکترونی و     5درگروه زئوپالنکتون 

  ، Protozoaزيرر سلسرله    از بررسری   در اين شناسايی شد .

جرنس مربروط    Ciliophora، 8 شاخه   به  مربوط  جنس 1

جنس  Rotifera 11  از شاخة يزوپودا ديده شد. به شاخه ر

    ( و راسررررته  ) بنرررردپايان Arthropoda   و از شرررراخة 

Cladocera  8   جرررنس و از ردهCopepoda  1جرررنس   

 گرديرد  رده عنکبوتیان مشراهده  و  آنها  ناپلی  مرحلة  مراههبه

 .(1)جدول

تونی ترين گروه زئوپالنکها متنوعیفرروتداد  نشان مطالعات

عدددرلیتر  004اين شاخه با میانگین  اين درياچه هستند،

در طول مطالعه در درصد جمعیت زئوپالنکتونی  0/66و

. فراوانی را دارد ها ودر فصول مختلف بیشترينايستگاه
عدددرلیتر  38شاخه سیلیوفورا )مژه داران( با میانگین

ر درصد جمعیت زئوپالنکتونی درياچه دررتبه دوم یرا1/00و

 Tintinnopsisگروه  اين ترين جنسپرجمعیتدارد،  

ماده تثبیت كننده  تاثیر  شاخه بدلیل  دراين باشد.می

  داده  خودرا ازدست  اصلی  ها شکلفرمالین بسیاری ازجنس

        .معرفی شدند ( )ناشناخته Unkown عنوان و تحت 

ه و مرحل Cyclopsكوپه پودا جنس از شاخه آرتروپودا، رده

  شاخه راسته كالدوسرا  همین از و صددر 1/6 با آنناپلی

    كه پرجمعیت تريندرصد جمعیت زئوپالنکتونی 1 با

، هستند Bosmina و Daphnia ،Moina آن های جنس

 درصد 0/1و Arcellaريزوپودا با جنس  شاخه همچنین

 ازگروهزئوپالنکتونی شناسايی وشمارش شدند.  جمعیت

واز ، درصد1/4با نماتودا النکتون كاذب( مروپالنکتون )پ

     عدد فقط درفصل1تعداد  به (Arachnids)عنکبوتیان 

 (.5و  0، 8، 0بهار مشاهده شد)اشکال

 534ورودی رودخانه با فراوانی  5درفصل زمستان ايستگاه 

روی درياچره   0عدددرلیتر و درفصل بهار و پرائیز ايسرتگاه   

عرردددرلیتر ودر فصررل  364و 038هررای سررد بررا  فراوانرری

 063مقابررل ترراا سررد بررا فراوانرری    1تابسررتان ايسررتگاه  

          بترتی  با 1عدددرلیتر بیشترين جمعیت را دارند. ايستگاه 

 

 عدددرلیتر در فصل زمستان وبهار و 00و 140های  فراوانی

عدددرلیتر در فصول   50روی درياچه با فراوانی 0ايستگاه  

            ودی رودخانررره برررا فراوانررری ور 5تابسرررتان و ايسرررتگاه 

در فصل پائیز كمترين جمعیرت را دارنرد.    عدددرلیتر و 14

 1)روی درياچه(  بیشترين وايسرتگاه  8در مجموع ايستگاه 

)مقابل تاا سد( كمترين میانگین سراالنه زئوپالنکترونی را   

( میانگین ساالنه زئوپالنکترون درايرن   6دارا هستند) شکل 

نتايج آنالیز واريانس دد درلیترمی باشد. ع 860درياچه سد 

، نشران داد اخرتال  معنری دار برین     (ANOVA)دوطرفه 

    فراوانرری گررروه هررای زئوپالنکتررونی بررر حسرر  فصررول و  

   . (P > 0.05)ايستگاه های مختلف وجود ندارد 

  زئوپالنکتررونی  جامعررة  تركیرر  ،درشرررايط كنررونی درياچرره

  بره   مربوط  راوانی و تنوعف سد صومعه علیا بیشترين  درياچه

  ,Polyarthra Synchaetaهای جنس با Rotifera  شاخة

Cephalodella ,  و Keratella اشد. بیشترين تنروع  بمی

    یز بروده اسرت.   ئو فراوانی اين شاخه  مربروط بره فصرل پرا    

  اسریدهای  های مختلف اين شاخه بدلیل دارا برودن  جنس

والروهای آنها یررار   ه ماهیانمورد تغذي  سه امگا،  نوع  چرب

 كره   تابسرتانه   بهراره   كوتراه  دوره  اين حالت دريک گیرند.می

 گیرنرررد،یرارمررری  ماهیررران  بچررره تمرررامی  تغذيرررة مرررورد 

  بچرره   تغذيرره  . بررسرری (1880آرا ،  )سرربکمشهودتراست

 گونره   تررين  ای تروده   كره   سردار    كپوردردرياچره   ماهیان

هرا  زئوپالنکترون   تند نشان دادكره هس  دراين درياچه ماهیان 

  بره   كپورمعمرولی  بچره   درصد غرذای  13تا  13بهار   درفصل

    . (1114محمدا ،دهد )  می  میلیمترراتشکیل 3 -54طول 

پارامترهای فیزيکی وشیمیايی نیزاز عوامرل مروثر دررشرد    

هرای  وتراك  پالنکتون هسرتند،  مقردار تولیردات در سرال    

های بعد ای مخزنی بیشتر از سالابتدايی تشکیل درياچه ه

كه يرک اوا در  بطوری بوده وتغییرات آنها غیر فصلی است.

مری يابرد.     اوايل تابستان داشته سپس مقدار آنهرا كراهش  

روتیفرها از اواسط ارديبهشت  بخصوص ونزئوپالنکت معموالً

 وخرررداد تررا نیمرره اول تیررر مرراه دارای بیشررترين اهمیررت  

            بدسررت  نتررايج   (.1838 شرریالتی هسررتند )اسررماعیلی.  

      ماهیان در درياچه سد های ماكو و  تغذيه  بررسی از  آمده  
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  محمردا  )ار  ( و1881،  وهمکراران  عبردالملکی )مهاباد 

  حداكثرتولیررردات ، اسرررت  مسرررئله  بیرررانگراين (1114،

  حداكثرمقدارالروبچره  برا  تهمزمران اسر  زئوپالنکتونی نیرز  

  مصرر    تیرماه  دوم  كنند. ازنیمه می  ا تغذيهازآنه  كه  ماهیان

  وكراهش   يابرد ، امراركود تابسرتانی    می  زئوپالنکتون كاهش

،   شرود تولید آنها مری  شدن  ك   موج   آبی مخزن  كل  حج 

  ايرن   حررارت   درجه  آمدن  پائین و  تغییرفصل با مروره كه ب

;1834 ،آرا و مکررارمی  سرربک) يابررد  مرری  ادامرره  حالررت

               از جررررنس شناسررررايی شررررده   . (1831 سرررربک آرا،

 بوده، Tintinnopsisدراين درياچه   (سیلیوفورا)مژه داران
 تاثیر مراده تثبیرت كننرده بسریاری از      دلیلهشاخه ب دراين

و تحررت  داده   خررود را ازدسررت  اصررلی  شررکل هرراجررنس

ول انرد كره درفصر    گرفتره  نرام  ( )ناشناخته  Unkownعنوان 

از شرراخه  .زمسررتان ازفراوانرری بررااليی برخرروردار هسررتند 

Arthropoda منشررع   آنررتن پوسررتان  سررخت  میرران از و  

 Moina  وDaphnia ،  Bosmina هایياكالدوسرا، جنس
و  Cyclops هرای جرنس پرودا   يا كوپره  و ازراستة پاروپايان 

Diaptomus  ترررين ناپلئوسرری مهرر    مرحلررةبررا   مررراهه

 نیز Rhizopoda  شاخة از اين درياچه هستند. زئوپالنکتون

ورده  Cyphoderia و ,Arcella Centopyxis ایه جنس

   عنکبوتیان از آرتروپودا مشاهده شده اند.

درمقايسره برا درياچره     ،نشران داده به دسرت آمرده   نتايج  

یلعه چای، درياچه سرد صرومعه علیرا از     سدهای وحدت و

كره ايرن امرر     بودهر جمعیت زئوپالنکتونی كمتری برخوردا

بدلیل حج  ك  آب آن بوده كه جزء  درياچه های  احتماالً

يک اسرتخر برزرش شربیه     بهكوچک یلمداد شده و بیشتر 

            است كره تولیرد در آن ترابع حجر  آب و گسرتره درياچره      

هرای زئوپالنکترونی كره در بیشرتر نمونره      باشد. جرنس می

   روتیفرها باها فراوانی ها حضور داشته اند، از بین آنبرداری

   و   Keratella ، Polyarthraهررررای حضررررور جررررنس 

Syncheata    و مژه داران تغییر شرکل يافتره(Unkown) 

جمعیرت   همچنین ناپلی كوپه پودا یابل توجه بروده اسرت.  

 و بعد از آن بوده یفرااين درياچه سد روتدرغال  پالنکتونی 

و مرواا برودن    مژه داران یرار دارند. وجود بادهرای محلری  

توانرد  ها از رودخانه میچنین ورود سیالبهمدرياچه سد و

)ايرن  آب شده وگل آلودگی يکی از عوامل افزايش كدورت 

وبره تبرع آن   حالت در بیشتر ايام سرال ديرده مری شرود(     

جرنس هرای    را افرزايش داده ودرنتیجره   وآجمعیت پروتوز

 ،شروند از پروتوزوآ در منابع آبی غال  می دارانمختلف مژه

اما در بسیاری موارد همچون درياچه شوير جمعیت فراوان 

دهرد آنهرا دارای   تشکیل مری  Tintinnopsisاين شاخه را 

پوسته سرخت شربیه بره صرد  بروده و از نرانوپالنکتون و       

كنند و متعل  به آبهای هتروتررو   پیکوپالنکتون تغذيه می

 باشند. كوپره پرودا از مصرر  كننردگان ايرن     و اتوترو  می

شاخه بوده و شايد يکی از داليل حضور داي  پروتوزوآها در 

پررودا درياچرره صررومعه علیررا كرر  بررودن جمعیررت كوپرره   

 (.1811، و همکاران باشد)میرزاجانی

 هرای  ويژگری  بره  توجره  برا  زئوپالنکترونی  تنوع و فراوانی

شریرين   آب هرای  درياچره  تروفری  وضعیت و لیمنولوژيکی

 كره بطوری ، (Jeppesen et al., 2002) نمايد تغییر می

 وضعیت تروفی افزايش با است زئوپالنکتونی ممکن فراوانی

 نیز تركیه در  Gelingüllü دردرياچه يابد. افزايش درياچه

 شراخة  بره  زئوپالنکتونی مربروط  جمعیت درصد بیشترين

Rotifera  می باشد.(Kaya and Altindag, 2007)     
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 النكتون در درياچه سد صومعه عليا: تنوع وتغييرات فصلی زئوپ1جدول

 

 

 علياهاي زئوپالنكتونی در ايستگاه هاي درياچه سد صومعه : ميانگين فراوانی گروه2شكل 

 

 پاييز تابستان بهار زمستان شاخه/ جنس             پاييز تابستان بهار زمستان شاخه/ جنس

Rhizopoda 

    

Rotifera 

    Arcella  +  -  +  - Polyarthra  -  +  +  + 

Centopyxis  -  -  -  + Rotaria  -  -  -  + 

Cyphoderia  +  -  -  - Syncheata  +  +  +  + 

Ciliophora 

    

Trichocerca  -  -  +  + 

Tintinnopsis  -  +  +  - Arthropoda 

    Unknown  +  +  +  + Cladocera 

    Nematoda  +  -  -  - Bosmina  -  -  +  - 

Rotifera 

    

Daphnia  -  +  +  - 

Anuraeopsis  -  -  -  + Moina  -  -  +  - 

Asplanchna  -  -  -  + Copepoda 

    Cephalodella  +  +  -  - Cyclops  -  +  +  + 

Colurella  +  -  -  - Naupli copepoda  +  +  +  + 

Keratella  -  +  + 

 

Arachnids  -  +  -  - 

Monostyla  -  -  -  + 

     
Pedalia  -  -  +  -   

 + حضور         عدم حضور -
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 هاي درياچه سد صومعه عليا درفصول مختلف  هاي زئوپالنكتونی درايستگاهفراوانی گروه: 3شكل 

 
 ومعه علياهاي زئوپالنكتونی دردرياچه سد صدرصدساالنه گروه: 4شكل 

 

 هاي مختلف در درياچه سد صومعه عليا  هاي زئوپالنكتونی درماهميانگين فراوانی گروه: 5شكل 
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 صومعه عليا هاي درياچه سد پالنكتونی درايستگاه هاي گروه ميانگين فراوانی مقايسه:6شكل 

 

 برا  مقايسه زيست محیطی در راتیتغی به نسبت روتیفرها

 عنوان به و داشته حساسیت بیشتری كوپه پودا و كالدوسرا

 مری شرود   آب شرناخته  كیفیرت  شراخ  هرای   يکری از 

.(Ismail & Mohd Adnan,2016)   
           كالدوسرررا Blancher  (1984  )مطالعررات اسررا  بررر

              فرراوان ترر   يروترو   ایهر  درياچره  در یدائسریکلوپو  و

هرای   چره دريا شرايط برای  یدائكاالنودر مجموع هستند.  

              خروبی  بره  یدائسریکلوپو  امرا  بروده  مناسر   الیگروترو  

      شرده انرد   سرازگار  يروترو   هرای  درياچره  شررايط  برا  
(Ismail & Mohd Adnan,2016)  . 

 ديگر از تر فراوان روتیفرها شیرين، آب هایاكوسیست  در

            آنهرا بخرش   بنرابراين،  و بروده  زئوپالنکترونی  هرای  گرروه 

 در افرزايش . دهنرد می تشکیل را غذايی زنجیره از بزرگی 

  ممکرن  Copepoda و  Rotifera ، Cladocera  جمعیت

                  دهررد یرررار ترراثیر تحررت را ماهیرران جمعیررت اسررت

(Emir  and  Demirsoy, 1996). سرد  درياچره  در          

  Gelingüllü تعداد كاهش احتمالی علل از يکی ،درتركیه 

 ماهیران  كره  باشد اين است ممکن كالدوسرا، و وپه پوداك

 مصرر   را نسربت بره روتیفررا    گروه دو اين بیشتر درياچه

              ، (Kaya and Altindag, 2007)باشرررند كررررده

 دائمری  غالر   جرنس هرای   هرای يروترو    درياچره    در

 انرد شرده  گرزارش   KeratellaوBrachionus  روتیفرهرا 

(Tanyolac,1993) . در عامرل  مهمتررين  رمجمروع د 

بروده سرپس    آب كیفیت ها، درياچه در پالنکتونی تولیدات

 هسرتند.  مهر   بسریار  نیرز  حروزه درياچره   و سواحل طول

 درياچره  به نسبت زيادتری تولیدات عم  ك  های درياچه

 تحرت  تولیردات،  منطقره  بیشتر زيرا كه دارند عمی  های

 كر  يه هرای  شته و بدلیل تما  الیرار دا آفتاب نور ت ثیر

 اليه درتمامى پالنکتونى تولیدات، عمقى های اليه با عم 

 (Suthers and Rissik, 2009).گیردمى صورت آب های

 نیزدرتولیردات  رشرد  فصرل  طول چون ديگری فاكتورهای

 Thompson,1941; Bettencourt et) مؤثرند پالنکتونی

al., 2019). مقايسه میانگین تغییرات ساالنه جمعیت فیتو 

های مختلرف سرد صرومعه علیرا     و زئوپالنکتونی درايستگاه

        ايرن تغییررات در طرول سرال    دهدكره  ( نشان مری 6)شکل

 ،صرفايی وهمکراران  )درايستگاه ها با هر  همراهنگی دارنرد   

عبارتی تغییرات ترراك  زئوپالنکترون مروازی برا     به ،(1811

 كوتراهی رخ  افزايش تراك  فیتوپالنکتون و با تاخیر زمرانی 

شرکارچی را نشران              داده كه رابطره متعرار  برین شرکار و    

 .(Watanabe, et al.,1983)(1813)سبک آرا،  دهدمی

همانطور كه ذكر شد درياچه مخزنی صومعه علیا درشمار 

دهد از تولیدات درياچه های جوان یرارداشته و نتايج می

با توجه به منابع آبگیری اين نیز برخوردار است،  كمی

شود درياچه كه منبع غنی كننده بخصوصی ندارد تصور می

كه روند يوتروفی درآن با كندی انجام شود. نتايج بدست 

آمده از آنالیز فاكتورهای فیزيکی و شیمیايی آب درياچه 

تمام آب اين درياچه دهد كه نشان می علیا صومعه

ان سازگاردرآب شیرين را خصوصیات بافری برای تولید آبزي
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يکی از عوامل محدودكننده در  نیزدارا می باشد. فسفر

افزايش  ،افزايش غلظت فسفر شده وها محسوب درياچه

مقادير فسفركل و  .تولیدات درياچه را به همراه دارد

آبزی پروری  جهت سد صومعه علیا ارتوفسفات در درياچه

  .(1811 ،انصفايی وهمکار) و مناس  می باشددرحدنرمال

به عنوان شاخصی از شدت زيتوده جلبکی است  a كلروفیل

شود. كه بر اسا  آن میزان تولیدات درياچه محاسبه می

            و گرايی تغذيه وضعیت بندی براسا  جدول طبقه

برخی از  میانگین براسا  مخازن آب باروری یابلیت 

درمقايسه با درياچه سد صومعه علیا  پارامترها
(Häkanson, 1980; Häkanson and Jansson 1983; 

Meybeck et al., 1989)   میانگین ساالنه كلروفیلa 

تا  10/0میکروگرم در لیتر با دامنه تغییرات  08/0درياچه 

بر اسا  شاخ  میکروگرم در لیتر بوده و 01/8

درياچه وحدت خصوصیات (OECD,1982)  (a)كلروفیل

 طب  همین جدول چنیندهد، هممزويوترو  را نشان می

دامنه  شاخ  فسفر كل برای درياچه های مزوترو  با 

بر اين اسا   وبیان شده  لیتردر گرم میلی 41/4 -415/4

لیتر  درگرم  میلی 48/4درياچه وحدت با میزان میانگین 

میانگین ، شودمیهای مزوترو  طبقه بندی درياچه جزء

ترو  درياچه های مزو برای OECD,1982))كل ازت 

گرم برلیتر ارائه شده میلی 861/4-83/1با دامنه  885/4

درياچه های در رده براين مبنا  صومعه علیا كه درياچه

 .(1811 ،صفايی وهمکاران) گیردمزوترو  یرار می

  مختلف  در فصول  كه  سد مخزنی  اين  جغرافیايی  مویعیت

  بوده بسیار چشمگیر  درآن  و هوايی  آب  درجه  اختال   سال

 كه ماه  و بهمن  دی  بخصوص در و  زمستان  درفصل  ويژههب

  به  باتوجه  موایع  دراين .بندد می  تقريباً يخ  درياچه  سطح 

 در بوده وكمتر  درياچه  میانی  مناط يخ بندان ك ، عم 

  و رسوبات  آب  خوردن  به   ، موج  باد در سطح  اثرجريان

      ها نیز بهاز جلبک  مقداری  درنهايت شده  آب  وكدورت

  مصر هب  در نهايت و  نشین  ته  و رسوبات هاديتريت  مراهه

  استمرار چرخه  و سب   رسیده  ماهیان و  كفزيان  تغذيه

درجه حرارت از طرفی  .گردد می  آبی  محیط  در اين  غذايی

   آبزی  موجودات روبسیار باال بوده، از اين در فصل تابستان

  در فصول را  دمايی  اختال   توانند چنین می  حدودیم

  چنین  هیدرولوژی  و با شرايط  كرده  تحمل سال   مختلف

يابند، زيرا شرايط فیزيکی و شیمیائی   سازگاری  ای درياچه

 میانگین. آب نقش مهمی در انتشار موجودات آبزی دارد

 درجه 3/00  ±  05/0صومعه علیا  سد آب دمای ساالنه

و   هیدرولوژی  های دادهمطاب  نتايج . راد استگانتیس

و با ( 1811 ،صفايی وهمکاران)  آمده  بدست  هیدروبیوژی

توجه به رژي  حرارتی آب اين درياچه كه وابسته به محیط 

بوده و چرخش دورانی آب ناشی ازعم  ك  كه با وزش باد 

تالط  درياچه و تغییرات فون درياچه كه مواد معل   و

نمايد و حد آن كمی باالتر ر را در ستون آب بریرار میبست

گرم برلیتر برای آبزی ( میلی15 – 34) ازحد مطلوب

غلظت اكسیژن مورد نیاز جهت گردد. پروری ايجاد می

از فاكتورهای مه  در  (COD) تجزيه مواد آلی شیمیايی

الگوی معدنی شدن مواد آلی در منابع آبی  شناخت

كثر غلظت اندازه گیری شده گردد. حدامی محسوب

(COD)  كهگرم بر لیتر بوده میلی 08/15در اين درياچه 

بر اسا  استاندارد سازمان حفاظت محیط زيست ايران 

اندازه گیری شده هیچ   (COD) میزان اكسیژن شیمیايی

 ،صفايی وهمکاران)اثر منفی بر پیکره آبی نخواهد داشت

    از نظرمواد آلی با توجه به جوان بودن درياچه  .(1811

كاتیونها  و ساير عوامل ساختاری آنیونها و مواد مغذی و

هیچکدام از اين پارامترها در حد فاكتور محدود كننده 

 . جهت آبزی پروری محسوب نمی شوند

درياچه ها  هد  مديريت شیالتی درسدهای مخزنی و 

افزايش برداشت ازماهی درحد بهینه وتولید پايدار است، 

ريت برای برطر  كردن موانع وكاهش جمعیت اين مدي

ماهیان سه راه درپیش دارد ، اول انجام تدابیر محیطی ، 

دوم تنظی  جمعیت ماهیان در رابطه با غذای موجود و 

 از. (Kismey, 1985)برداشت سوم تنظی  وكنترل صید و
 كه آبی منابع در ماهی تولید افزايش راهبردی موارد ديگر
 های گونه تركی  باشد می دارا را ؤثریم و مه  بسیار نقش

 و زيستی رفتار براسا  تركی  اين بوده كه شده رهاسازی
 و  تجربه تنها  احوال اين  تمام با است. استوار تغذيه نوع

  مسائل  تواند جوابگوی می  آينده تکمیلی  و مطالعات  آزمايش
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  هگون  در اين  تولیدات  سطح  در باالبردن  باشد كه  متعددی

 .موثرهستند  آبی  منابع

 

قدردانيوتشكر
              اداره سرفارش  بره  خراص  طررح  یالر   در تحقیر   ايرن 

 پژوهشرکده  توسرط  شرریی  آذربايجان شیالت استان كل 

  ازهمکاری  بدينوسیله شد، داخلی انجام آبهای پروری آبزی

 بردلیل  كرل  اداره آن كارشناسران  و مديران  مساعدتهای و

پژوهشرکده    ویرت   رياسرت پرروژه،   ول اجرایدرط همکاری

آبزی پروری آبهای داخلی، خان  دكتر فالحی، مجری طرح 

 آیايران  و پالنکترون   آزمايشرگاه   کراران مهند  صفايی، هم

 را هرا بررداری   نمونره  زحمرت   كره   زحمتکشصیاد رحی  و 

 .  ، سپاسگزارم نمودند  تقبل



توصیهترویجي
و نترايج حاصرله از آن    هرای انجرام شرده   بر اسا  پژوهش

 در رده وسرعت  لحرا   بره  صرومعه علیرا   درياچهبطور كلی 
از آنجرا   وشرده   بندی طبقه كوچک سدِ پشت های درياچه

كه سه  عمده ای از هزينه های پرورش ماهی مربروط بره   

لذا توجه به مسائل تغذيه ای از جمله ی آنهاست ت مین غذا

ه با ساير عوامل همچنین ارتباط تغذي نوع غذا، مقدار غذا و

 اندازه ماهی بسیار مه  اسرت.  از جمله درجه حرارت آب و

  ضرعیف  و پراكنرده   پوشش  دلیلبهدرياچه سد صومعه علیا 

 از  تعردادی  تکثیرر  و  زندگی  جهت  مکانی معموالً  گیاهی،كه

برای تامین نیازهای كپور است   حشرات از  بعضی و كفزيان

ر، از یابلیررت كمتررری ماهیرران پرورشرری نظیرآمررور و كپررو

           مناسرر   هررای گونرره اسررتعداد و برخرروردار برروده امررا دارای 

ماهیران زئوپالنکترون    و پررورش  تغذيه   جهتزئوپالنکتونی 

باشررد. مرریآنهررا   الروهررای خرروار مثررل كپورسرررگنده و  

در  مهمری را  نقرش  پل ارتباطی،يک  عنوان زئوپالنکتون به

 انررژی از  حمرل  بری برا  غذايی در  محریط هرای آ   زنجیره

هرا   و مراهی  مهرگران ساير بی به فیتوپالنکتون يا هاباكتری

 ،روتیفرهرا  همچرون  مختلفری  هرای جمعیت داشته و شامل

 بره  باشرند. روتیفرهرا   مری  و غیره پودها وكوپه كالدوسرها

  بخصروص   انرژی و  پروتئین  میزان نظر از بودن مغذی دلیل

غرذای   عنروان  باال به رتکثی و سرعت 8 امگا  چرباسیدهای

برااليی بروده و    ارزش دارای بالغ و جوان ماهیان برای زنده

درتغذيه آغازين الرو ماهیران، ضرري  رشرد     استفاده از آن

بهتر و كاهش تلفات كاربرد دارد. بنابراين توصیه می گردد 

تر با تجمیع نتايج حاصله از كه برای حصول نتايج كاربردی

درياچره صرومعه علیرا و برا برنامره      مطالعات انجام شده در 

صحیح شیالتی زمینه بهرره   مديريت اعمال ريزی دیی  و 

برداری از اين درياچه برای پرورش ماهیان فراه  نمود.  
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Abstract 

In the plan of developing aquaculture and increasing production in Soomeeholeya Lake Dam in the 

East Azerbaijan, zooplankton studies were considered as basic studies and the possibility of increasing 

production in line with aquaculture and fish production in lake. In this project, 5 study stations were 

considered in the area of the dam lake and the river entrance.The studies started quarterly from the 

winter of 2010 and continued for one year until the fall of 2011. For zooplankton sampling, 30 liters of 

water was filtered by 30-micron zooplankton hunting net. Finally, the samples were fixed with %4 

formalin and in the laboratory, after preparation, they were identified and counted under an inverted 

microscope. In zooplankton studies, 5 Phyla and 19 genera were identified in this lake. In total, Rotifra 

with the genera of Polyarthra, Syncheata, Keratella and Cephalodella and an average of 240 per liter 

and 66.4% of the zooplankton population are the most abundant and Ciliphora with an average of 87 

per liter and % 41.4 of the zooplankton population of the lake are in the next rank. The average annual 

zooplankton in this lake is 362 per liter. Comparison of Zooplankton observations and environmental 

water factors has shown that, Vahdat reservoir dam is still young and has the talent and suitable 

species of zooplankton  for feeding, breeding fish and their larvae, but the lake fauna need several 

years to complete the life cycle and adapt to the lake conditions. 
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