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چكیده

، روستاای گالبتر شهرستاان ایدترود استاان زندتان      در گالبر توسعه آبزی پروری و افزایش تولید در دریاچه پشت سد  درطرح   

         ظرگرفاته شتدد درایتر طترح    عنوان مطالعات پایه درجهت افزایش تولیتدات متاهی درایتر دریاچته درن    ههای پالنکاونی ببررسی

 شترو  و   0311 پائیزها بصورت فصلی از ایساگاه مطالعاتی در محوطه دریاچه سد و ورودی رودخانه درنظر گرفاه شدد بررسی 5

  توركمرشتکر  ستد توست      دریاچته   درپیکتره  زئوپالنکاتون   بترداری   نمونهجهت ادامه یافتد  0318 تابساانسال تا  مدت یکهب

(Juday net)  ورودی  شتد، در   گرفاته از ستاون آ     نمونته  از كف تتا ستطی یتک    عمودی كشش  کله شمیکرون و ب 55با مش

  ظترو   در آنترا   فیلاركترده وعصتاره   تتور زئوپالنکاتون    وتوست    را برداشتاه   لیاترآ   31 ( P.V.C)  لولته پلیکتا    توس  رودخانه

 د شتدند  مناقتل   آزمایشتگاه   بته   مطالعه  و جهت  نموده  درصدتثبیت 0  نسبت  به  فرمالیرهارابا  نمونه ، درنهایت  ریخاه  برداری نمونه

  زئوپالنکاتونی   درصتد جمعیتت    بیشتاریر  كته جنس شناستایی   25 شاخه زئوپالنکاونی و 5  درمدمو   زئوپالنکاونی  درمطالعات

 , Polyartheraهای ایر گروه عبارت از تریر جنسمهم گردد دمی  درصد آنرا  شامل 2/67كه   بوده Rotiferaشاخة   به  مربوط

Keratella  , Filinia  و Pompholyx نشتتان  آ   و شتتیمیایی  فیزیکتی   هتتای داده و  پالنکاتونی   مشتتاهدات  مقایسته  هستتاندد         

ایتر   وهتای یتوترو  بتوده    دریاچه سد گالبر از نظر میزان مواد مغذی و مواد آلی در حتد آ   ،دهدكه با توجه به جوان بودنمی

          بنتابرایر   ، متی باشتد   آنهتا    یهتا الرو  و و پرورش ماهیان  تغذیه  جهت  پالنکاونی زئو مناسب  های گونه و اساعداد  دارای ی مخزنسد

 كرد د  اسافاده  شیالتی  ارزش با  ماهیان تولید  افزایش  جهت آبی  منبع  ایر  طبیعی ذخایر از توان می
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مقدمه
  د بته نت دار  آ   درتوزیع  كه  براهمیای  عالوه  مخزنیهای سد

 ددنشو می  شمرده نیز  تولید آبزیان در  ارزش با  منبعی  عنوان

  ستازی ذخیتره بترای ورودخانته مسیردرهاكهسازهایر

عبمنا آرودخانهها بااهدامافاوتاحداثاز ،میشوند 

     ذخیتره ستازی منتابع    و مهتار  هتا بترای  روشتریر مناسب

سطحی و بهینه سازی بهره برداری از آنهتا بترای    های آ 

هتای  تأمیر نیازها آبتی بترای توستعه و گستارش فعالیتت     

           كشتتاورزی در جهتتت تتتامیر نیازهتتای متتذایی جامعتته    

          ثبتتات منتتابع آبتتی كیفیتتت و د(0313ی، عبتتد)باشتتد متتی

منتابع در   ایتر  ولتی  توجته بتوده،   متورد  جهان در سراسر 

زیترا   آبی داخلی در معرض آلودگی قراردارنتد   هایسیسام

دریاچته  انستانی تتأثیرمنفی روی كیفیتت آ      هایفعالیت

 Smith,2003; Newton,et)گذاشتاه استت   پشت سدها

al.,2003)بتر   متاهی عتالوه    و پرورش  وریپر آبزی د توسعه 

  پشتت   آبتی   مختازن   مندمله  داخلی  آبگیرهای در  اساخرها

   نوپاستت   صتنعای   كته  همچنتیر مستیر پایتا  آنهتا     سدها

  منتابع  اخیتر   هتای سال در  چنانچه ،شودبیشار احساس می

 و  اقاصتتادی مهتتم  عوامتتل از  یکتتی  ستتدهابه  دریاچتته  آبتتزی

  شده  اندام  هایگذاری سرمایه با  كه ، گشاه تبدیل اجاماعی

 از  یکتی   تتوانیم می آنرا  لیمنولوژیک مطالعات و  زمینه  درایر

 آبزیتتتان تولیتتتد  زمینتتته در  آبتتتی منتتتابع  تتتتریر منتتتی

 .(Winfield and Nelson,1991)بدانیم

و میر   زنده  شرای   به  وابساه  آبی  درهراكوسیسام تولید

 وجود مواد  بیر  درایر  عامل  ریرتمهم  ، كه است  آن  زنده

  یعنی  اولیه  تولیدات  افزایش  سبب  كه  بوده  درآن  بیوژن

  آبی  هر منبع  اصلی  تولیدات  در زمرة  كه  شده فیاوپالنکاون

 تراكم و تنو  ارتباط دباشند ها می آ در حیات  و سرچشمه
 اهمیت از شیالت بخش در سایر آبزیان با فیاوپالنکاون

 ،(Millman et al., 2005)می باشد  برخوردار بسزایی

زئوپالنکاون  برای مذایی مناسب منبع فیاوپالنکاون یک

  بعدی  در مقام خود كه، (Sridhar et al., 2010)باشد می

  و ازساكنان  برخورداربوده  مذایی  درزندیرة ای ویژه  اهمیت از

  در دوران  یانماه  هساند، كه  یا ساكر  جاری  آبهای  ائمید

 چنانچه  رسانند، می   مصر هب آنهارا  زیادی  میزانهب  الروی

 Copepodaو  Cladoceraاز   ماهیان  بسیاری  روهایال 

 روتیفرها، همچنیر  ،(Gordon,1971) كنند می  تغذیه

  منبع یک  Brachionus calyciflorus  گونه  بخصوص

  شیریر  آ   هیانما  الروهای  تغذیه  جهت  عالی  مذایی

 .(Watanabe et al.,1983 Awales,1991;) هساند

  از نظر میزان  الرو ماهیان  روتیفرها را در تغذیه اهمیت

 Omega-3  نو   چر  اسیدهای  بخصوص  انرژی و  پروتئیر

  د، قابلشومی آنها  گوارشی  فرایندهای  باالرفار  سبب  كه

  در مطالعات  رد بنابرای(Lubzens,1989) است  توجه

از   و ثانویه  اولیه  تولیدات سطی  تعییر  مخزنی  سدهای

 د (Goodland,1978) استبرخوردار   ای ویژه  اهمیت

  و هیدروبیولوژی  هیدرولوژی  مطالعات  قدمت  به  باتوجه

  سابقه  در ایران  مطالعات  ایر ،در سایركشورها  آبی  منابع

  آبگیرها معطو   بعضی  طالعةم  و تنها به  نداشاه  چندانی

 ارس  سد مخزنی  مطالعات  تاریخچة  همچنیر د است شده

                 نشان  گیالن  اساان  شیالتی  مركزتحقیقات  توس  

تا   تناو هو ب  شرو  0353  از سال  مطالعات  ایر  دهدكهمی

  پالنکاونی  از مطالعات  و هد   داشاه  ادامه0311  سال

 بر  تکیه با  شیالتی  كاربردهای  به  توجه  مخزنی سد  ردرای

سد   از دریاچه  برداری  بهره  ضمانت  جهت لیمنولوژیک ابعاد

 ،آرا و مکارمی سبک ؛0360 آرا، ) سبک  است  بوده  ارس

و  آراماكو)سبک  مخزنی  سدهای  جامع  مطالعات (د0311

 (و0366  ، حیدریو  محمدجانی)مهاباد (،0366،  مکارمی

  ایر  نیزتوس  (0310و0310  مکارمی آرا و سبک) حسنلو

  كردن دار  ماهی  در زمینه  مشابه  و ناایدی  مركز اندام

 های دریاچه پالنکاونی  مطالعات دآمد  بدست  مخازن ایر

  تحقیقات  درزمینه و آذربایدان  درجمهوری سد  پشت 

 مخزنی سد  برروی  جمله از  هیدروبیولوژی و  هیدرولوژی

  سدمخزنی  برروی  بررسی  تریركامل ، اما شده  اندام ارس 

تا  0810  هایسال  درطی (0881) محمدا   ارس، توس 

 پراكنش رشد،  بررسی  آن  و هد   صورت گرفاه 0816

  مذایی  آنها درمنابع  نقش  زئوپالنکاون همچنیر وتولیدات

 بوده استد  آ  وخودپاالیی  ماهیان

اساان تریر سد شهرساان ایدرود در  بزرگ رگالب سد

و از نظر اقاصادی و كشاورزی اهمیت زیادی  بوده زندان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
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هزار  1 سد، برداری از ایر برای ایر منطقه دارد، با بهره

شود  هکاار اراضی دیم شهرساان ایدرود به آبی تبدیل می

و عالوه بر آن، آ  صنایع از جمله پاروشیمی را تأمیر 

كندد ایر سد با اهدا  تأمیر آ  كشاورزی، صنایع و  می

خدمات، افزایش تولیدات محصوالت كشاورزی، صنایع 

از ایر برداری  استد با بهره جانبی و ایداد شغل احداث شده

آ  برای اراضی  مار مکعب میلیون 07سد ساالنه 

كشاورزی و صنایع شهرساان توس  ایر سد تنظیم 

 مخزنی سد ایر ویر  ای مطالعه  هیچگونه  تاكنون دشود می

 مسامرو  تحقیقات  كه  بوده  خاطرالزم  بهمیر  نشده  اندام 

  آن هیدروبیولوژی و  هیدرولوژی  درزمینه  ای جانبه  همه

  اساعدادهای به  توان می  مطالعات  ایر اندام گیرد، با  صورت

 نظیر  شیالتی  تولیدی  هایطرح  برای  آبی  منبع  ایر  بالقوه

كارگاه توسعه و  احداث ، منطقه  درایر  ذخایرماهیان  افزایش

و  یافت  دست  قفس در پرورش ماهی و ماهی  پرورش های

  دراجرای  توان می  آمده  بدست  ناایج  كل بندی جمع از 

  ماهیانتوس   سد  دریاچه  داركردن ماهی  هایطرح

 .كرد  اسافاده  شیالتی  ارزش با  سایرآبزیان و خوار  پالنکاون



اهروشومواد

كیلوماری  51در  زندان نی گالبر در اساانسد مخز

و بر  روساای گالبر كیلوماری 3جنو  مربی شهرساان و 

است  واقع شده شهرساان ایدرود روی رودخانه سداس

صات اكیلومار و مخ 371فاصله ایر سد از تهران 

 37دقیقه طول شرقی و  08درجه و  01جغرافیایی آن 

سطی  و ارتفا  آن از بودهدقیقه عرض شمالی  08درجه و 

به لحاظ موقعیت  می باشد ومار  0751 های آزاد آ 

زریر  كیلوماری جنو  شرقی 02در  روساای گالبرنسبی 

تا شهر زندان  آنفاصله  كهقرار دارد( مركز شهرساان) آباد

 ذكر خصوصیات به توجه با  باشدد كیلومار می 01در حدود 
 پالنکاون ، شیمیایی و فیزیکی فاكاورهای رای بررسیب شده
 اعماق دریاچه در پیکره در ایساگاه  0كفزی، موجودات و

 ویک ایساگاه در مصب رودخانه ورودی تعییر مخالف
 زیسای میر و زیسای عوامل از برداری نمونه. (0شد)شکل

 مدت یکهب شرو  و  0311 پائیزبصورت فصلی از  دریاچه

  برداری نمونه دادامه یافت 0318ان تابساسال تا 

 ها ایساگاه و عمق  موقعیت به  نیز با توجه  زئوپالنکاونی 

سد توس    دریاچه  درپیکره  بطوریکه  اندام شد،

  شکلهمیکرون و ب 55با مش  (Juday net)  توركمرشکر 

از ساون آ    نمونه ازكف تا سطی یک عمودی كشش 

  لوله پلیکا  توس   رودی()و رودخانه شد، درمصب  گرفاه

(P.V.C) 31مار سانای 7قطر و 251حدود   طوله، ب 

 55 دسای تور زئوپالنکاون  وتوس   را برداشاه  لیارآ 

  آنرادرظرو   عصاره فیلاركرده و Apstein net))میکرون

  به  فرمالیر با هارا  نمونه ، درنهایت  ریخاه  برداری نمونه

  آزمایشگاه به  مطالعه  وجهت  دهكر  درصدتثبیت 0  نسبت

  پالنکاونزئو  های  نمونه  د درآزمایشگاه نمودیم مناقل

 های محفظه  به  پیپت  توس  وتعییر حدم كردن بعدازهمگر

  كافی  زمان  گذشت از  وپس  مناقل شمارش لیاری  میلی 5 

  میکروسکوپ  (، بوسیله ساعت 20  )حداقل  رسو   جهت

  نمونه  روش نددشد  بررسی  وكیفی  كمی نظر از اینورت

 از  ها با اسافاده پالنکاون جعمیای   تراكم  محاسبه و برداری

 Harris, et al., 2000; APHA, 2005              ،  منابع

     ، ازمنابع شناساییجهت و 
Ruttner – Kolisko ,1974; Pontin,1978; 

Maosen,1983; Kutikova ,1970; Edmonson 

,1959; Krovichinsky and smirnov,1994;    

Thorp and Covich .,2001; Bledzki,L.A & 

Rybak,J.I., 2016د 

 هر در درلیار  پالنکاونزئو  تراكم  د درنهایتاسافاده شد

  شده بندی  شاخه  اطالعاتی  هایفرمر و د  تعییر  ایساگاه

 دردیدگ  محاسبه  كل  تراكم  ها و سراندام شاخه  تراكم و  ثبت

تدزیه وتحلیل داده های بدست آمده از آزمون آنالیز  جهت

دار جهت وجود تفاوت معنیو (ANOVA)واریانس 

درگروه های پالنکاونی برحسب فصول و ایساگاه ها، از نرم 

  اندام محاسبات و ترسیم برای  و  16ورژن  SPSSافزار 

د گردید  اسافاده Excel 2010  افزارهای نرم نمودارها از

  هایایساگاهموقعیت ،0وشکل ، موقعیت جغرافیایی0جدول

 مطالعاتی را در دریاچه گالبر نشان می دهدد 

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%A2%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%A2%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%A2%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 : موقعیت جغرافیایی ایستگاه های مطالعاتی در دریاچه سد گالبر1جدول 

 

 
 : موقعیت ایستگاه های مطالعاتی در دریاچه سد گالبر 1شكل

نتایج

 -18ستد گالبتر درستال     یاچهدر  زئوپالنکاونی  در مطالعات 

  25شتاخه زئوپالنکاتونی و     5 درگروه زئوپالنکاتون  0311

 Protozoa سلستله  بیر از زیر  در ایر جنس شناسایی شدد

 0هركدام بتا  Ciliophora  و  Actinopoda  و شاخه های

 05بتتا   Rotifera   شتتاخة ، Nematoda، شتتاخه  جتتنس

    ( و راستاه   ان) بنتدپای   Arthropoda   و از شتاخة   جنس

Cladocera  7  همراه مرحله جنینی آنها و از ردههب  جنس 

Copepoda  2 و رده  آنهتا   نتاپلی   مرحلتة   همتراه هب  جنس 

Ostracoda (د2گردیدند)جدول   مشاهده 

  مربوط  زئوپالنکاونی  درصد جمعیت  درایر تحقیق بیشاریر

     شتامل  درصتد آنترا    2/67كته    بتوده  Rotifera  شتاخة   به

 هتتای ایتتر گتتروه عبتتارت ازجتتنس تتتریرمهتتم گتتردددمتتی

Polyarthera , Keratella  , Filinia  و Pompholyx  

در رده دوم  درصتتد 0/1بتتا  Ciliophora  شتتاخة هستتاندد

  Tintinnopsisپرجمعیت تریر جنس ایر گتروه   دقراردارد

متاده تثبیتت كننتده     تتاثیر   شتاخه بتدلیل    درایر دباشدمی

  داده خود را ازدستت   اصلی ها شکلیر بسیاری ازجنسفرمال

  معرفی شدندد  شاخة ( )ناشناخاه Unkown عنوان و تحت 

و   Cyclops هتای جتنس  و Copopoda  آرتروپودا بتا رده 

Harpacticoid   درصتدجمعیت   5/6 و آنها ناپلیبا مرحله

           درصتتتد جمعیتتتت 5/6بتتتا  نیتتتز  Cladocera راستتتاه و

 و Bosmina هتتای آنجمعیتتت تتتریر جتتنس    كتته پتتر  

Daphnia شتتاخه و همتتراه مرحلتته جنینتتی آنهتتا    هبتت 
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Actinopoda با جنس Acantocystis   و درصتد  33/1 و 

نماتودا  درصدو 110/1با  Ostracoda  رده مروپالنکاوناز 

زئوپالنکاتونی   درصد بخش نتاچیزی از جمعیتت   112/1 با

   د(8)شکل  هساند را درطول بررسی دارا گالبر دریاچه سد

 نشتتان داد (،ANOVA)دوطرفتته  آنتتالیز واریتتانس ناتتایج

بتر   نکاتونی پالهای زئواخاال  معنی دار بیر فراوانی گروه 

مخالتتف وجتتود نتتدارد   ایستتاگاه هتتای فصتتول وحستتب 

(P>0.05) 301با میانگیر فراوانی  0ایساگاه در مدمو   د 

 038 وانیبا فرا 0ایساگاه  وعدددرلیار از بیشاریر فراوانی 

 اشتتکالعتتدددرلیاركماریر فراوانتتی جمعیاتتی را دارنتتد ) 

مقایسه میانگیر تغییرات ساالنه جمعیت فیاتو و    (د0و3و2

دهدكته  های مخالف نیز نشان میایساگاه زئو پالنکاونی در

ایر تغییرات در طول سال درایساگاه ها با هتم همتاهنگی   

زی بتا  عبتارتی تغییترات تتراكم زئوپالنکاتون متوا     هدارند بت 

افزایش تراكم فیاوپالنکاون وبا تتاخیر زمتانی كوتتاهی ر     

          داده كتته رابطتته ماعتتار  بتتیر شتتکار وشتتکارچی را نشتتان

 (د01شکل)دهد می

 

 تنوع و تغییرات فصلی زئوپالنكتونی در دریاچه سد گالبر: 2جدول  
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: میانگین فراوانی گروه های زئوپالنكتونی درفصول 2شكل

 1899 – 98دریاچه سد گالبر سال  مختلف ،

 
 

 
: میانگین فراوانی گروه های زئوپالنكتونی 8شكل  

 1899 – 98درایستگاه های دریاچه سد گالبر سال 

 
 

 
: فراوانی گروه های زئو پالنكتونی درایستگاه  4شكل  

 1899 - 98های مختلف دریاچه سد گالبر سال 

 

 

 

 

 
 

ایستگاه های مورد در   NO2:  میانگین فاکتور 5شكل

 بررسی

 

 
:  میانگین فاکتوراکسیژن محلول در ایستگاه های 6شكل

 مورد بررسی

 

 
در ایستگاه های مورد   PO4: میانگین فاکتور 7شكل

 بررسی
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درایستگاه های مورد  a:  میانگین فاکتورکلروفیل9شكل

 بررسی

 

 

 
بر دردریاچه سد گال زئوپالنكتونی: درصد گروه های 8شكل     

 1899 - 98سال 

 

 
 مقایسه میانگین فراوانی گروه های پالنكتونی: 11شكل     

 1899 - 98دردریاچه سد گالبر سال 

 

بحث
 اولیته و ثانویته   كننتدگان  تولیتد  بزرگاتریر  هتا پالنکاتون 

 بترای  متذایی  مهتم  منبتع  هستاندكه  آبتی هتای  محی در

   آینتتدمتتی شتمار هستایرموجودات آبتتزی ازجملته نکاتتون بتت  

(Naz and Turkmen, 2005). هتتای آبتتی  محتتی در

بته   های زیسای با فاوستناز آمتاز كته ختود مندتر     فعالیت

تشکیل اولیر حلقته زندیتره حیتاتی یعنتی فیاوپالنکاتون      

گردیده كه اساس تغذیه را در هرم مذایی آبزیتان تشتکیل   

ماتاثر از  عناصتری    توسعه آنهتا نیتز   و دهد شدت رشدمی

هیدروژن وكربر درآ  استد بتا  نظیر فسفر، ازت، اكسیژن، 

افزایش فیاوپالنکاون جمعیت زئوپالنکاون نیز افزون شتده  

د (01)نمتودار   گتردد وتراكم آنها بطتور نستبی كناترل متی    

زئوپالنکاون دومیر حلقه زندیره مذایی درمحی  های آبی 

 مصر  رسانده وخوده ب را تشکیل داده كه فیاوپالنکاون را

متواد دفعتی وبقایتای     گیرنتدد مورد تغذیه نکاتون قرارمتی   

هتتای آبتتی توستت  تدزیتته موجتتودات زنتتده دراكوسیستتام

 كنندگان به موادمذایی ساده تر تبدیل ودرزندیتره متذایی  

ندد از میان عناصتر نتامبرده شتده    می رسمصر  به  دوباره

   توستعه پالنکاتونی   رشتد و ازت وفسفر از مهماتریر عناصر 

آبتی مندتر بته     یهامحی  شمار رفاه كه كمبود آنها درهب

 0821گرددد از اوایل دهته  كاهش شدید تولیدات اولیه می

مطالعاتی برای استافاده از ستدهای مخزنتی آمتاز گردیتد،      

مطالعات نشان داد كته درطتی چنتد ستال اولیته احتداث،       

تولیدات شیالتی درآنها مطلو  است اما پس از چند ستال  

ازن مقدار ایر تولیدات كاهش می یابد، ایتر پدیتده درمخت   

بتا   و آبی با شیب تند كف بدلیل ازبیر رفتار متواد مغتذی   

توس  رسوبات وازمیتان رفتار فتون كفزیتان بتا       دفر آنها

 د (Ellis,1937)دهد  تر ر  میرسوبات سریع

هتای اولیته احتداث ستد     ستال  افزایش تولیتدات متاهی در  

درنایده ورود بارمواد مغذی به محی  دریاچه سد بوده كه 

هتا شتده همچنتیر    هتا وماكروفیتت  تموجب رشد میکروفی

ها وكفزیان نیز بطتور همزمتان بختوبی    ها، پالنکاونباكاری

كنند اینهتا بطتور مستاقیم متورد تغذیته ماهیتان       رشد می

ماهیان شکارچی نیز درایر بیر مذای ختود را   قرارگرفاه و

   كننتدد بته ایتر ختاطر در     تتر تتامیر متی   ازماهیان كوچک
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د ماهی دردریاچه های مخزنتی  های اولیه آبگیری تولیسال

ها نشتان داده كته زمینته كتم شتدن      مطلو  استد بررسی

تولیدات درسدهای مخزنی بستاگی بته ورود متواد مغتذی     

طوركته ذكتر شتد افتزایش     از طرفتی همتان   زا داشاه،برون

كفزیتان بارستوبات از   شود فتون ها نیز سبب میرسوبگذاری

منتابع متذایی   كپتور از   وماهیان كفزی خوار مثلرفاه بیر 

یابتد  كتاهش متی  محروم شتده ودر نایدته جمعیتت آنهتا     

بتته ایتتر   (1983)وهمکتتاران Aypa ( د0312 ،)كریمپتتور

شیمیایی ازعوامتل   كه پارامارهای فیزیکی و نایده رسیدند

، مقتدار تولیتدات   هستاند  یرشد وتتراكم پالنکاتون   موثردر

بیشتار از   دریاچه های مخزنتی  های ابادایی تشکیلدرسال

عد بوده وتغییرات آنها نیز فصلی است، بطوریکته  بهای لسا

مقدار آنها یک اوج دراوایل تابستاان داشتاه ستپس مقتدار     

مقتتادیر زیاتتوده پالنکاتتونی  املتتبیابتتدد  آنهتتا كتتاهش متتی

هتتا وخروجتتیهتتا هتتای مركتتزی بتتیش از ورودیختتشبدر

ایتر   از نیتز  گالبتر دریاچه  كه   (Goodland,1978)است

  .قاعده مساثنی نیست

ستدها    دریاچتة   مندملته   آبی  زئوپالنکاون در منابع  اهمیت

          دریاچتته  آ   خودپتتاالیی  همچنتتیر  الرو ماهیتتان  درتغذیتته

بهتاره،    كوتتاه   دوره  معمتوال  زئوپالنکاتون در یتک    دباشد می

رستند، بیشتاریر    متی   الرو ماهیتان   مصتر  هبت   كه  تابساانه

در   محمتدا  د (0311،  کارمیآرا وم  )سبکرا دارند   اهمیت 

تتا   1  كپور بطتول   ماهیان  بچه  تغذیه  دربررسی 0881سال 

 زئوپالنکاتون   كته   دریافت  سد ارس  میلیمار در دریاچه 51

دهتد،   متی   آنها را تشتکیل   درصد مذای 81تا  01   ترتیبهب

د  كماراستت  آنهتا   اهمیتت  بزرگار  ماهیان  بچه  برای  واقع در

  بیشاریر است با نیز مصاد   زئوپالنکاونی  داتحداكثر تولی

كننتدد معمتوال     می  ازآنها تغذیه  كه  ماهیان  الروهای  فراوانی

و خرداد   اردیبهشت  اواس  از زئوپالنکاون خصوصا  روتیفرها

  شتتیالتی اهمیتتت بیشتتاریر  دارای  تیرمتتاه  اول نیمتته تتتا

  ماهیتان   از تغذیته   حاصله  د ناایج(Awaless,1991)هساند

، وهمکتاران  مهابتاد )عبتدالملکی   ماكو و  سدهای  دردریاچة

  مصتر    تیر متاه   دوم  د ازنیمه است  مسئله  د ایری( مو0368

  حدم  و كاهش  اما ركود تابساانه  یافاه  كاهش زئوپالنکاونی

  تولیتد زئوپالنکاتونی   شتدن   كتم   نیز موجب  آبی  مخزن  كل

  ایتر   حترارت   درجته  نتزول   فصتل مرور با تغییر   اما به  شده

  بته   الزم(د 0881،  محمتدا  ) یابتد  می  ادامه  همچنان  حالت

  دی  هتای درماه  دریاچه  سطی  یخبندان  بدلیل  كه  ذكراینکه

  د درایر یستپذیرن  سدامکان  ازدریاچه  برداری  نمونه  و بهمر

  ماریخك  كه  دریاچه  میانی  كم، مناطقعمق  به  باتوجه  مواقع

  آ   ختوردن   بهم  ، موجب باد در سطی  بندد در اثرجریان می

از   مقتداری   درنهایتت  ،گتردد  متی   آ   و كتدورت   و رسوبات

شتده    نشتیر   ته  و رسوبات هادیاریت  همراههها نیز بجلبک

  و ستبب   رسیده وماهیان  كفزیان  تغذیه  مصر هب  ودر نهایت

 .  گردند می  آبی  محی   در ایر  مذایی  اسامرار چرخه

 هتای  ویژگتی  بته  توجته  بتا  زئوپالنکاتونی  تنو  و فراوانی

شتیریر   آ  هتای  دریاچته  تروفتی  وضعیت و لیمنولوژیکی

 بطوریکته  ، (Jeppesen et al., 2002) نمایتد  تغییر متی 

 وضعیت تروفی افزایش با است زئوپالنکاونی ممکر فراوانی

 تركیته  در  Gelingüllü دریاچته  در یابدد افزایش دریاچه

 شاخة به زئوپالنکاونی مربوط جمعیت درصد بیشاریر نیز

Rotifera    متی باشتد.(Kaya and Altindag, 2007)    

 بتا  زیست محیطی درمقایسته  یراتیتغ به نسبت روتیفرها

 عنوان به و داشاه حساسیت بیشاری كوپه پودا و كالدوسرا

 متی شتود   آ  شتناخاه  كیفیتت  شتاخ  هتای   یکتی از 

.(Gannon  and  Stremberger,1978)   استاس  بتر 

 در یدائسیکلوپو كالدوسرا وBlancher  (1984  )مطالعات

 یتدا بترای  ئكاالنو ، اماساندهترفراوان یوترو  های دریاچه

 ولتی  بتوده  مناستب  هتای الیگتوترو    دریاچته  شترای  

 یتوترو   هتای  دریاچته  شترای   بتا  خوبی به یدائسیکلوپو

 ( Gannon and Stremberger, 1978). شده اند سازگار

 دیگتر  زا ترفراوان روتیفرها شیریر، آ  هایاكوسیسام در

 بزرگتی  آنها بخش بنابرایر، و بوده زئوپالنکاونی های گروه

                    در افتتزایشداده و تشتتکیل را متتذایی زندیتتره از

 ممکتر Copepoda  و Rotifera ، Cladocera جمعیت 

                   هتتددقرار تتتاثیر تحتتت را ماهیتتان جمعیتتت استتت

(Emir  and  Demirsoy, 1996)ستد  دریاچته  در د 

Gelingüllü، پوداكوپه تعداد كاهش احامالی علل از یکی 

 دریاچته  ماهیتان  كته  باشتد  ایتر  است ممکر كالدوسرا، و

 را نستبت بته روتیفترا    زئوپالنکاتونی  گتروه  دو ایتر  بیشار
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   د ( Kaya and Altindag, 2007 ) باشتند  كترده  مصر 

             دائمتی  مالتب  جتنس هتای   هتای یتوترو ،   دریاچته  در

 انتد  شده گزارش Keratella و  Brachionus روتیفرها 

(Tanyolac , 1993) د 

               مالتتب گتتروه روتیفتترا ، Gelingüllüستتد دریاچتته در

 0 ایر بر عالوه ه،بود دیگر گروه 2 به نسبت) درصد 82 ( 

 جتنس  از گونته  3 و  Brachionus نساز جت  گونته 

Keratella  كته  دهد می نشان كه شد، یافت دریاچه در 

 گونته   باشتدد  متی  یتوترو   Gelingüllü دریاچته ستد  

Bosmina longirostris  ،Daphnia longispina  

 كالدوسترا در  مالب های گونه  Chydorus sphaericusو

 ,Kaya and Altindag) بودنتد  Gelingüllü   دریاچته 

 در هتتای كالدوستترای نتتامبرده بطتتوركلی د گونتته(2007

  Berzins and) كننتد متی زیستت   یتوترو   های دریاچه

Bertilson, 1989)  بته  روتیفرهتا  شد ذكر كه همانگونهد 

    شتوند متی  شتناخاه  آ  كیفیتت  زیستای  شتاخ   عنتوان 

(Sladecek, 1983; Saksena, 1987) یبتاال  د تتراكم 

         یتوترو  استت   هتای  دریاچته  هتای  ویژگی از روتیفرا یکی

(Sendacz, 1984) د 

قبیل  فاكاورهای مهم كلیدی كیفی آ  از تحقیقدرایر  

،اكسیژن محلول ، مواد  cE و  pHدرجه حرارت آ  ، 

مغذی )فسفر و نیاروژن( در كل پهنه آبی و در حوزه آبریز 

پروری  آن به منظور افزایش تولید و توسعه پایدار آبزی

ها نشان می  مورد بررسی قرار گرفتد ایر بررسیتعییر و 

دهد كه با توجه به جوان بودن دریاچه سد گالبر از نظر 

های یوترو  بوده میزان مواد مغذی و مواد آلی در حد آ 

و  1میانگیر  آ  كل پهنه آبی دریاچه با  pHو مقادیر

گرم بر میلی 306/7كربنات با میانگیر میزان قلیائیت بی

مقادیر  صوصیات بافری مناسب برخوردار بوده وخازلیار 

ها ها و كاتیونعناصر مغذی و سایر عوامل ساخااری آنیون

هیچکدام از ایر پارامارها در حد فاكاور محدود كننده 

جهت آبزی پروری اعم از گرم آبی و سرد آبی محسو  

بررسی سطی تروفی دریاچه سد گالبر از طریق د نمی گردد

كل، نیارات كل، عمق قابل مشاهده، های فسفات شاخ 

( 1و6و7و5میسر بوده )اشکال   aاكسیژن محلول وكلروفیل

كل بدست آمده میزان فسفات (OECD,1982)براساس  و

 نشان دهنده یوترو  بودن ایر دریاچه است 3طبق جدول

(د فسفر یکی از عوامل محدود 0387و همکاران،  )بابایی

ظت آن افزایش تولیدات كننده شناخاه شده كه افزایش مل

یوتریفیکاسیون شناخاه  مراه داشاه وعاملهدریاچه را به

د وضعیت تغذیه (Boyd and Tuker, 1998)شود می

خالصه شده كه با اسافاده ازایر مدل  3گرایی درجدول 

(Li and Mathias,1994) بر اساس جوامع پالنکاونی و، 

 تروفی سطیا بدر مقایسه  دریاچه سد گالبر یوترو  بوده و

حسنلو و (0381، آرا) سبک مهاباد و دریاچه های ماكو

 (0382،ومکارمی آرا) سبک مشابه اما با دریاچه سد ارس

(  مافاوت 0316وسد تهم زندان)میرزاجانی و همکاران، 

باشدد بررسی تغییرات فراوانی زئوپالنکاونی وجود یک می

ر رابطه دهد، درایمی اوج مشخ  را دراسفند ماه نشان

و عدم وجود مواد مغذی فراوان  دریاچه تازه تاسیس بودن

عدم پویایی جوامع پالنکاونی را  ،و شرای  مناسب دمایی

 (د 0387و همکاران،  )بابایی كندتوجیه می

 در پالنکاونی تولیدات در عامل مهماریر دمو مدر

ه ضوحو سواحل بوده، سپس طول آ  كیفیت ها، دریاچه

 كم عمق با های دریاچه هساندد مهم سیارب نیز دریاچه

زیرا  دارند عمیق های دریاچه به نسبت زیادتری تولیدات

قرارداردد  نورآفاا  تأثیر تحت تولیدات، منطقه بیشار كه

 عمق بودن كم سبب به ها الیه ایرعمق كمهایدردریاچه

 بنابرایرد هساند عمقى های الیه با تماس در دریاچه

 صورت مى آ  های الیه تمامى در ىپالنکاون تولیدات

 یگریدفاكاورهای  (Suthers and Rissik, 2009).گیرد

 پالنکاونی مؤثرند نیزدرتولیدات رشد فصل طول چون

(Thompson,1941) ،مرگ اولیه تولیدات زیاد مقدار        

  می شوند هانباشا رسوبات درو  داشاهپی  در ار آنها 

(Chapman,1992)  د 

  مخالتف  در فصتول   كته   سد مخزنی  ایر  جغرافیایی  موقعیت

بستیار چشتمگیر     در آن  و هتوایی   آ   درجته   اخاال   سال

و   دی  هتای بخصتوص در متاه   و  زمساان  درفصل  بویژه  بوده

بتاال   ، همچنتیر بنتدد  متی   تقریبا  یخ  دریاچه  سطی كه  بهمر

  آبتزی   موجتودات  ،بودن درجه حترارت در فصتل تابستاان   

  رادر فصتول   دمتایی   اختاال    تواننتد چنتیر   متی   ودیمحد
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  چنتیر   هیتدرولوژی   و با شترای    كرده  تحمل سال   مخالف

ی یزیرا شرای  فیزیکی و شیمیا یابند،   سازگاری  ای دریاچه

  میانگیر دنقش مهمی در اناشار موجودات آبزی دارد  آ 

اد گردرجه سانای 2/20  ±  7/0گالبر سد آ  دمای ساالنه

  آمتده   بدستت   ژیلوو هیدروبیو  هیدرولوژی  های د دادهاست

و با توجه بته رژیتم حرارتتی آ     ( 0387 وهمکاران، بابایی)

ایر دریاچه كه وابساه به محی  بتوده و چترخش دورانتی    

آ  ناشی از عمق كم كه بتا وزش بتاد و تالطتم دریاچته و     

 تغییرات فون دریاچه كه مواد معلق بسار را در ستاون آ  

 بر قرار می نماید و حد میزان آن كمی باالتر ازحد مطلتو  

    بترای آبتزی پتروری ایدتاد     (گترم برلیاتر  میلی 05 – 11)

ایتتر (  COD)  ییگترددد اكستیژن متتورد نیتاز شتیمیا    متی 

 ایر بر گرم درلیار نیزمیلی 2/02دریاچه با میانگیر ساالنه 

 و موجتود  كتافی  میتزان  بته  آلتی  بتار  كه دارد نکاه تاكید

 بته  آنها شدن معدنی قابلیت یر،ئپا دمای علت به احاماال 

هتای  نبتوده و در طتول مطالعته بیتانگر فعالیتت      حتدكافی 

اكسایشی درآ  ایر دریاچه بوده كه با توجته بته محتدوده    

 گترم درلیاتر  میلتی  8التی   5/7برای آبزیان   CODمناسب

 در شرای  كنونی میتزان  ،(Boyd,1998)توصیه شده است

COD اتر از حد مطلتو  متی باشتدد   كمی فر pH   آ  ایتر

و  (30/1التتی  08/6)بتتیر  1دریاچتته بتتا دامنتته بتتاالتر از  

قلیائیت بیکربنات نیز از تغییرات نسبی برخودار بتوده و بتا   

گتترم درلیاتتر دارای میلتتی 050التتی  251دامنتته تغییتترات 

باشتدد بتا   میجهت تولید آبزیان  خصوصیات بافری مناسب

جوان بودن دریاچه از نظرمواد آمده وناایج بدست توجه به 

آلی و مواد مغذی ایر دریاچه درحد آبهای یوترو  بتوده و  

میکروگترم   a، 1كلروفیتل میانگیر ساالنه با تولیدات فعلی 

 وحداقل ماه آبان در a كلروفیل میزان درلیاراستد باالتریر

 ذكتر  بته  الزماستتد شده  شسند ماه اسفند در آن مقدار

 دارای مخالتف  ماه هتای  در  a لروفیلك میانگیر كه است

اكسیژن محلتول بتا    ،  (P < 0.05) استدار معنی اخاال 

گترم درلیاتر   میلتی  3/8التی   1/6میانگیر دامنه تغییترات  

ها هیچکدام از ایر ها وكاتیونوسایر عوامل ساخااری آنیون

پارامارها در حد فاكاور محدود كننده جهت آبتزی پتروری   

هتد    (د 0387وهمکتاران،   اییبابت )محسو  نمتی شتوند   

دریاچته هتا افتزایش     مدیریت شیالتی درسدهای مخزنی و

ماهی درحد بهینته وتولیتد پایتدار استت ، ایتر       برداشت از

مدیریت برای برطر  كردن موانع وكاهش جمعیت ماهیان 

سه راه درپیش دارد ، اول اندام تدابیر محیطی، دوم تنظیم 

جتود و ستوم تنظتیم    جمعیت ماهیان دررابطه با متذای مو 

بترای رستیدن    ،(Kimsey,1985)برداشت وكنارل صید و

الگتوی تغییترات جمعیتت ماهیتان      بایستمیبه ایر هد  

مانند چگونگی، پویایی، فراوانی، زیاتوده وحداكثرمحصتول   

 .قابل برداشت پایدار مورد بررسی قرارگیرد



توصیهترویجي

 مذایى منابع تأثیر تحت آبى سازگان های در تولیدماهى
 مى تشکیل اولیه تولیدات را مذایى منابع اساس و است
 رژیم به وابساه میزان زیادیهب اولیه تولیدات دهدو

 ماهى توانایى تولید دسدهاست آبى مخزن هیدروشیمیایى
 و مذایى هایارگانیزم تمامى آمیز موفقیت تولید به بساگى
 زنده، میر مواد به وابساه داشاه كه دریاچه آلى مواد نیز

 . می باشد انسانى فعالیت های و ارگانیزم ها

         در رهاكرد و صید وضعیت خصوص در اطالعات كسب

 را دریاچه ذخایرماهیان تا نماید مى كمک ما به دریاچه ایر 
        ، وسعت لحاظ به سد گالبر بشناسیمد دریاچه بهار

 ودشمى بندی طبقه كوچک سد پشت هایهدریاچ جزء
 ایر ماهیان صید تركیب در گرددمی  مالحظه كه ونهگهمان
 بچه رهاسازی وابساه به كامال  ها، گونه از تعدادی دریاچه،
 چون ماهیانى توانمی جمله آن از كه هساند ماهیان
       دیگر ای عده . برد نام را آمور و كپور سرگنده، ،فیاوفاگ

 از بوده دریاچه در طبیعى تکثیر به قادر كه رسد مى نظرهب
 نمود اشاره ماهی سیاه و كاراس ماهى به جمله می توان آن

 اولیه ناایج تولید سایر و لیمنولوژیکی مطالعاتدر.

 تحقیقاتی موسسات توس  كهها دریاچه (پایه اتمطالع(

 فون و دریاچه حاصل ظرفیت بر اساسو  ماهی تولید برای
 .ردباید موارد زیر مد نظر قرار گی شود می اندام طبیعی

 مناطق تخریب طریق از صید و هرز ماهیان صید كنارل -0
 و متردم  آگاهی و افزایش آنها اخاصاصی صید و تخمگذاری
 بته  عنوان ماهی هترز هقرمز ب ماهیان رهاسازی از جلوگیری



 1011/ بهار و تابستان 1شماره  پنجم/سال         علوم آبزی پروری پیشرفته                                     مجله ترویجی
 

01 
 

 هترز  ماهیان جمعیت كاهش  تواندباعثمی دریاچه سدها، 
 . گرددگالبر دریاچه مانند آبی های گساره در

 هتای  سیستام  براستاس  ماهی پرورش هایروش اعمال -2
 كتوددهی،  از استافاده  بتا  ماتراكم  نیمه و گسارده و ماراكم
 د مذادهی

 از یکتی  آبتی  منتابع  بته  متاهی  بچته  مستامر  معرفتی  -3
 از استافاده  و متاهی  تولیتد  افتزایش  مهم بسیار راهبردهای
 كته  رود می شمارهب آبی مخازن تولید هایظرفیت حداكثر

 تدتاری  ارزش و ستریع  رشتد بتا   هتای  گونته   انوا از آن در
 میربتومی  عموما  ها گونه ایر شده كه اسافاده باال وخوراكی

 .باشند می

 كه آبی منابع در ماهی تولید افزایش راهبردی موارد دیگر از
 های گونه تركیب باشد می دارا را مؤثری و مهم بسیار نقش

 و سایزی رفاار براساس تركیب ایر ،باشد می شده رهاسازی
 و  تدربته  تنهتا   احتوال  ایتر   تمتام  با استد اساوار تغذیه نو 

  مسائل  تواند جوابگوی می  آینده تکمیلی  و مطالعات  آزمایش

  گونته   در ایر  تولیدات  سطی  در باالبردن  باشد كه  ماعددی

 دموثرهساند  آبی  منابع



تشكروقدرداني

پژوهشکده   وقت  ریاست  ومساعدتهای  ازهمکاری  بدینوسیله

  متددی   ختانم ، پالنکاون  آزمایشگاه کارانهم آبزی پروری و

صتتیاد رحتتیم و  آقایتتان و اهتت نمونتته  ستتازی آمتتاده جهتتت

،  نمودنتد   تقبتل  را هتا  بترداری   نمونه   زحمت  كه زحماکش

 د سپاسگزاریم

منابع

د،میرزاجانی،  د، عباسی،ک   ح، س ، خداپرستبابایی، هد،

ب، سد، حسیندانی،  د، قانع، اد، د،سبک آرا، جد، خطی

عبدالملکی، شد، دانش خوش اصل،  د، صیاد درانی،م 

د،یوسف زاد، اد، رامیر، م د، ولی پور،  د، نگارساان، حد، 

پورمرتضوی، مد، محسر پور، حد، زحماکش، ید، 

خوشحال، جد، نوروزی، هد، شوندشت، جد، صداقت 

پور، مد، كیش، اد، سدادی، سد مد، اساواری، رد، ایران

ه سد خاكی گالبرشهرساان مطالع  نهایی  گزارش د0387

پژوهشکده آبزی پروری آبهای  د ایدرود)اساان زندان(

 د  صفحه 60دداخلی كشور

 و سدارس  دریاچه پالنکاونی گزارش د0360، د ج آرا، سبک

پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی  آبریزد حوزه

 د حهصف 10 یالندگ  اساان شیالتی مركزتحقیقاتد كشور

  مطالعات  نهایی  گزارش د0366 ،مد مکارمی، د،ج سبک آرا،

پژوهشکده آبزی پروری  سد ماكود  دریاچه پالنکاونی

 شیالتی  مركزتحقیقاتآبهای داخلی كشورد 

 د  صفحه65د  گیالن اساان

  مطالعات  نهایی  د گزارش0311 ،مد مکارمی، د،ج  آرا، سبک

پژوهشکده آبزی  د سدارس  ریاچهد  پایش طرح  پالنکاونی

 د  صفحه 76 د پروری آبهای داخلی كشور

 پراكنش وفراوانید 0382 ،مد مکارمی، د،ج  سبک آرا،

 سد پرورش ماهی دردریاچه ونقش آنهادر پالنکاونی

د 2دشماره6ارسدمدله توسعه آبزی پرورید سال 

 د00 -71صفحات 

  مطالعات نهایی گزارش د0310، مد، مکارمیجد،  آرا، سبک

حسنلو ، سد ریاچهطرح جامع شیالتی د پالنکاونی

 معاونت تکثیر و پرورش آبزیان شیالت ایراند دفازاول

 د  صفحه25پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلید 

  مطالعات  نهایی گزارشد 0310،م د مکارمی، د،ج آرا، سبک 

حسنلو فاز سومد معاونت تکثیر و  سد  ریاچهد پالنکاونی

پژوهشکده آبزی پروری بزیان شیالت  ایران پرورش آ

 د  صفحه07آبهای داخلید 

 مروری برپراكنش وفراوانی  د0381،د  ج، آرا  سبک

 سد آبزی پروری دردریاچه توسعه درراساای پالنکاونی

مهاباد، مركز توسعه پژوهشهای نویر ایران، نشریه علوم 

د صفحات 0، شماره 5زیسای وزیست فناورید دوره 

 د  06الی 0

 ،.ک عباسی، ،.م شمالی، ،.ج آرا، سبک شد، عبدالملکی،

  نهایی گزارش .0368، .  نسب، میرهاشمی و .ا قانع،

مهابادد  و ماكو  سدهای  تفضیلی  مطالعات

 معاونت اناشاراتد گیالن اساان شیالتی مركزتحقیقات
 . صفحه 161. ایران شیالت آبزیان
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 برای هکاریرا خاكی سدهای احداث . 1383 .پ ،عبدی

 از وری ارتقای بهره و سازی بهینه و اتال  از جلوگیری
 كشاورز هایگسارش فعالیت سطحی  برای آ  منابع
 اولیر همایش . ) زندان اساان موردی مطالعه ( ی

 ،  فرهنگساان ملی منابع اتال  از پیشگیری روشهای
 . تهران ایران، جمهوری اسالمی علوم

، .م صیادرحیم، ،.ا زاد، یوسف د، ا سد تقوی، ،.م ،كریمپور

میگوی  شاه ذخایر پایش د0312 ،.   .ی زحماکش،

 .صفحه 86 .سدارس مخزنی دریاچه

  نهایی  گزارش د0366  د،  ، حیدری، طد،محمدجانی

پژوهشکده  مهابادد سد  دریاچة  پالنکاونی  مطالعات

  تحقیقات مركز)آبزی پروری آبهای داخلیکشور 

 د  صفحه 75(د النگی  اساان  شیالتی

نخدواند   آبی  مخزن  د زئوپالنکاونهای0881 ،اد رد ، محمدا 

 اساان  شیالتی  عادلید مركزتحقیقات یونس  ترجمه

 د  صفحه 31گیالند 

،  د، عباسی، کد، سبک آرا، جد، مکارمی ،مد، میرزاجانی

د لیمنولوژی  0316عابدینی،  د، صیاد بورانی، مد، 
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Abstract 

In the plan of developing aquaculture and increasing production in the lake behind Golabar  dam in 

Golabar village of Ijroud city of Zanjan province, plankton studies were considered as basic studies to 

increase fish production in this 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 fall of 2009 and continued for 

one year until the summer of 2010. For sampling of zooplankton  in the dam lake by a 55 micron 

Juday net was taken from the floor to the surface  of  a  sample of  water  column, at the entrance of 

the river by a P.V.C pipe 30 liters of water was filtered by a zooplankton net. finally samples were 

stabilized  with  %4  formalin rate  and transferred to laboratory  for  study. In zooplankton studies, a 

total of 5 zooplankton Phyla  and  25 genera were identified, with the highest percentage  of  the  

zooplankton  population  belonging  to the Rotifera  phylum, which includes %76.2. The most 

important genera in this group are Polyarthera, Keratella, Filinia and Pompholyx. Comparison  of  

planktonic observations with physical and chemical data of water shows that due to the young 

age of Glabar Dam Lake, it is equal to the amount of nutrients and organic matter in the 

Eutroph waters, and This reservoir  has  talent  suitable  zooplankton species for feeding, 

breeding fish and their larvae , so the natural resources of  this  water source can be used to 

increase the production of valuable fishery fish. 
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