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 چكيده

بددییل   دریاچه های آب شیریناستان اردبیل واقع در شمال غربی ایران، دارای دریاچه های طبیعی زیادی می باشد. منابع آبی  

ایسدتااه   چهدار در از آبزیدان   بدرداری  نمونده مصارف آشامیدنی، کشاورزی، و آبزی پروری از اهمیت زیادی برخوردار می باشدند.  

گروه  9انجام گردید. براساس نتایج،  7931مطایعاتی در دریاچه و یك ایستااه واقع در ورودی آب دریاچه در مرداد و آبان سال 

و یدك   Protozoa شداخه جنس متعلق بده   Rotifera ،1 جنس متعلق به شاخه 1جنس زئوپالنكتون شناسائی گردید،  79و 

مشدداهده گردیددد. موجددودا  کاددزی مشدداهده شددده در دریاچدده دشددت م ددان شددامل        Arthropodaجددنس در شدداخه  

Chironomidea ،Oligochaeta ،Odonata ،Sphaerium  و Hydropsychidae     بود. کم تاران گدروه زیسدتی غاید

ا میدزان میداناین   بوده و در تمامی ایستااهها بیشترین حضدور را داشدتند. بیشدترین وراواندی و زی تدوده کازیدان در مدرداد بد        

گدرم   1/73گرم در متر مربع بود. میاناین زی توده کازیان در دریاچه دشت م ان  21 ± 2/22عدد در متر مربع و  997±323

گونه به خانواده کپور ماهیدان   3 خانواده در دریاچه دشت م ان شناسائی گردید. 4از  گونه ماهی 72در متر مربع به ثبت رسید. 

Cyprinidaeاسبله ماهیان  نه به خانواده، یك گوSiluridae یك گونه به خانواده سوف ماهیان ،Percidae دیار بده   و گونه

 4/29و  2/91تعلق داشت. حداکثر وراوانی ماهیان صید شده را ماهی سیم و تیزکویی بدا میدزان    Gobiidaeخانواده گاو ماهی 

 درصد بخود اختصاص داده بود.   2/0زان درصد و حداقل وراوانی را ماهیان ویتوواگ و گاوماهی با می

 ، اردبیل، ایرانکازیان، ماهی، دریاچه دشت م ان زئوپالنكتون،: لغات کليدی
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 مقدمه

دریاچه های طبیعی و مصنوعی و رودخانده هدا تقریبدا     شود.ربوط میآب های شیرین مبه چرخه کربن در دنیا بخش مهمی از 

درصد کدربن باقیماندده، قسدمت کمدی از آن در رسدوبا  مددوون و بخدش         10کنند. ره مینیمی از کربن زمین را در خود ذخی

گردند، و بقیه به اقیانوس ها منتقل میشدوند، مطایعدا  و انددازگیری واکتورهدای     بزرگتر در نتیجه تبادل گازی به اتمسار برمی

  تاکید بر جمع آوری داده هدا و آنداییز آنهدا    زیستی، غیر زیستی جهت توصیف و روند ت ییرا  محیط آبی میباشد. این مطایعا

هدای  برای یك اهداف متااوتی داشته است که یكی از این اهداف تعیدین تدوان توییددا  در آب شدیرین اسدت. همدندین داده      

 (.Cole et al., 2007) ای مدورد اسدتااده قرارگیدرد   تواند برای مدیریت اکوسیستم های آبدی در سدطم منطقده   کیایت آب می

و مهمتدرین هددف آن توییدد     بدوده ش آبزیان در آب شیرین به عنوان یك وعاییت با اهمیت در تویید پروتئین کشور مطرح پرور

(. تامین پروتئین برای جعمیت حاضر کشدور  YJC, 2017گوشت ساید و باالبردن مصرف سرانه گوشت ماهی در جامعه است )

در این میان آبزی پروری نقش خود را در امنیت غذایی و کداهش وقدر    .است مسائل اجتماعی، اقتصادی و بهداشتیاز مهمترین 

 (.7933)میرزاجانی،  ایااء می کند

های طبیعی، در گذشته بخاطر وجود منابع غنی از ماهیان دریایی توجه چندانی به ذخایر شیالتی آبهای داخلی شامل دریاچه

ز نظر شیالتی ناشناخته بود. تدارك غذا در کشورهای جهان سوم های مخزنی سدها نشده و اهمیت آنها اها و دریاچهرودخانه

های مطایعا  جامع دریاچه مخزنی سد ارس، سد مهاباد، سد ماکو و سد (. اجرای پروژهFAO, 2015) هنوز بحرانی است

های ها در سالهای مخزنی سدهای ایران دانست. این پروژهحسنلو را می توان مرحله نوینی در مطایعا  هیدرویوژی دریاچه

به اجرا در آمدند و نتایج حاصل از آن منجر به رهای سازی بده ماهیان جهت اوزایش تویید و ایجاد اشت ال  7937تا  7911

تن  714نار، تویید ماهی دریاچه مهاباد  911تن و اشت ال  2232که تویید ماهی دریاچه ارس برای مردم منطقه گردید، بطوری

نار را  90تن و اشت ال  703نار و تویید ماهی دریاچه حسنلو  91تن و اشت ال  20ید ماهی دریاچه ماکو نار، توی 11و اشت ال 

(. همدنین تجارب رها سازی 7937و میرزاجانی و باقری،  7930: عبدایملكی و همكاران، 7911)صاایی، است در برداشته

در گزارشا  ساس مطایعا  علمی و تحقیقاتی وجود دارد. در تاالب انزیی بر ا 7949برداری از آن، از سال ماهی و بهره

نار از اوراد بومی )غرب  900تن ماهی صید و تعداد بیش از  7200بیش از حاکی از آن است که االب انزیی در ت 7934سال

 (.7931اند )میرزاجانی، تاالب( مش ول بكار بوده

ای از منابع آبی کشور را به خود اختصاص شت سد بخش قابل توجههای پهای طبیعی و دریاچهاستان اردبیل با داشتن دریاچه

. دشت م ان در شمال استان استآن اوزودهاهمیت بر های پشت سد دریاچههای گوناگون از برداریبهره . پتانسیلاستداده

مشترك بین ایران و  اردبیل در مرز جمهوری آذربایجان قرار دارد. رودخانه ارس در شمال این شهرستان واقع شده و مرز

-از این سد بهره 7912شروع به احداث و سال  7943آذربایجان می باشد. سد خاکی دشت م ان در راستای سد ارس در سال 
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متر می باشد. مساحت سد از حداقل  2/792میلیون متر مكع  و ارتااع از سطم دریا آن  1برداری گردید. حجم آبایری سد 

 23/10و  97/1در این منطقه  31و  34ر نوسان است. حداکثر و حدقل دبی آب در سال زراعی هكتار د 710تا حداکثر  770

(. با توجه به ارزش شیالتی سد ارس در آذربایجان غربی )ارومیه( و جریان آب از 7931است )باقری، متر مكع  در ثانیه بوده

ه بر اهمیتی که از نظر توزیع آب دارا می باشد، این پایاب آن به سد خاکی دشت م ان و ایستائی آب در این سد مخزنی عالو

سایه این سد خاکی و  41گروت. با توجه به قدمت  منبع آبی را میتوان بعنوان منبعی با ارزش برای تویید آبزیان نیز به کار

میایی یا تبادل محیط با ترکیبا  شیمیایی که غلظت آنها در اکوسیستم آبی در اثر واکنش های شیدر عوامل تنش زای مواد 

شوند، شناخت این منبع آبی در کلیه موضوعا  اکوسیستم مدیریت انرژی با محیط دستخوش ت ییرا  و نوسانا  شدید می

های شیالتی ریزیاصویی برای آبزی پروری ضروری بوده، امید است با استااده از ونون و روشهای جدید علمی با توسعه و برنامه

شود و تعیین میزان رهاسازی ماهی، میزان حداکثر صید و مهای اساسی در این سد مخزنی برداشتهو ارائه ایاوی مناس  گا

 باشد. مطایعا  مقدماتی و جامع شیالتی ایزامی میانجام به این اهداف  دستیابیزائی در منطقه انجام گیرد. یذا جهت اشت ال

 

 مواد و روش کار

 مناطق نمونه برداری

شهرستان پارس آباد  21پالنكتون، بنتوز، کازیان، ماهی در دریاچه پشت سد دشت م ان که در کیلو متر از زئو برداری نمونه 

عرض  41 ° 44' 29"طول و   93 °  97 '  41"واقع در شهرك مسكونی شرکت سهامی کشت و صنعت م ان  با مختصا  

انجام  7931در مرداد و آبان سال  دریاچه، ورودیایستااه مطایعاتی در دریاچه و یك ایستااه واقع در  چهاردر ج راویائی 

و   مناطقها بر اساس نوع بستر، عمق و پوشش گیاهی موجود در دریاچه انجام گردید. (. نحوه انتخاب ایستااه7  )شكلگردید 

 است.  آمده 7  در جدول  برداری نمونه  هایایستااه  موقعیت

 
 
 
 
 
 
 

 7931ه برداری در دریاچه دشت م ان، سال های نمونموقعیت ایستااه - 7شكل 
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 7931سال  ،برداری در دریاچه دشت م انهای نمونهایستااه -7جدول 

 روش نمونه برداری

 

 1/2 ( بقطرP.V.Cپلیكا )  میكرون(، یویه 90با مشمعمویی )گیر  زئوپالنكتون توربرداری زئوپالنكتون با استااده از هنمون

 4ها توسط ورمایین . سپس نمونه شد نجاما ییتری  1/0و  7ظروف  و ییتری 70  مدرج  متر، سطل 2حدود   بطول و سانتیمتر

از میكروسكوپ  و با استاادهمیلی ییتری رسوب داده شده  1ر محاظه های پس از همان سازی دتثبیت گردیدند. درصد 

برداری و تعیین وراوانی زئوپالنكتون ( تحت شناسائی و شمارش قرار گروت. روش نمونهLeitz- LABOVERT F-Sاینور  )

 معتبر و شناسائی زئوپالنكتون با استااده از کلیدهای (APHA, 2005)براساس روش استاندارد 

) Newell and Newell,1977   (Thorp and Covich, 2001 ;بوده است. در نمونه برداری و بررسی وون کازیان از 

گرم و  007/0  با دقت  دیجیتال  ترازوی ، یوپ ، تشریم  سینی ، پنس میلیمتر، 21/0  كای ، سانتی متر مربع 400 گراب بردار  نمونه

 Mellanby( و 7319) Pennakکازیان با استااده از کلیدهای شناسائی . (APHA, 2005) استااده شد  کن  خشك کاغذ

 9( جداسازی و شمارش شدند. جهت نمونه برداری ماهیان از روش دام گذاری و با استااده از تور گوشایر به تعداد 7329)

های شد. بعضی از نمونه نجامامیلیمتر در دریاچه  30و 20، 10، 40، 90، 20های ساعت با اندازه چشمه 24ایستااه به مد  

درصد تثبیت و به  70تر در ورمایین به صور  ماهیان در منطقه زیست سنجی شدند و برخی دیار به منظور بررسی کامل

ای مطابق با استانداردهای موجود زیست سنجی و با استااده از ها جهت شناسایی گونهآزمایشااه منتقل گردیدند. سپس نمونه

 .شناسائی گردیدند( 7913( و عباسی و همكاران )7913( ، عبدیی )7934وثوقی و مستجیر ) نظیر یی معتبرکلیدهای شناسا

 انجام شد. 73نسخه    SPSSنسخه با استااده از نرم اوزار  t-testها از آزمون جهت آناییز آماری داده

 نتايج  و بحث

  زئوپالنكتون
)گردان  Rotiferaجنس متعلق به شاخه  1، شدندطی مد  مطایعه شناسائی جنس زئوپالنكتون  79گروه و  9براساس نتایج، 

 (. 2)بندپایان( بودند )جدول  Arthropoda)آغازیان( و یك جنس از شاخه  Protozoa شاخهجنس متعلق به  1تنان(، 

 

 

 

 

 5 4 3 2 1 ايستگاه

روبروی کومه  کانال ورودی مشخصات 

 صیادی 

روبروی روستا 

 اروج کندی

 نزدیك تاج مرکز دریاچه

 1/0 1/9 1/2 9 1/7 عمق )متر(
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 7931سال  ،گروههای زئوپالنكتون شناسائی شده در دریاچه دشت م ان -2جدول 

     

 رديف ئوپالنكتونگروه ز جنس

Cyclops nauplii Arthropoda 1

Ciliophora Protozoa 2

Difflugia  3

Strombidium  4

Tintinnopsis  5

Anuraeopsis Rotifera 6

Keratella  7

Monostyla  8

Philodina  9

Polyarthera  11 

Syncheata  11

Trichocerca  12

 

میاناین عدد در ییتر و کمترین وراوانی زئوپالنكتون در آبان  934 ± 433كتون در ماه مرداد با میزان بیشترین وراوانی زئوپالن

اختالف معنی دار وراوانی زئوپالنكتون  (t-test(. آزمون آماری )2عدد در ییتر مشاهده شد )شكل  1±74ماه با میزان میاناین 

 ( .P <0.05نشان داد ) را در بین دو ماه
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  7931سال ، م اندشت میاناین وراوانی زئوپالنكتون در دریاچه  -2شكل  
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 کفزيان 
 

، (Tubificidae)، کدم تداران   Chironomidae)موجودا  کازی مشاهده شده در دریاچه دشت م ان شدامل شدیرونومیده )  

میداناین زی  (. 9بدوده اسدت )جددول     Hydropsychidae ( و Spharium، صدف دوکاده ای ) Odonata)الرو سنجاقك )

گرم در متر مربع بود. نتایج نشان داد، حداکثر وراوانی و زی توده کازیان با  1/73توده کازیان در دو ماه در دریاچه دشت م ان 

توده کازیدان  گرم در متر مربع در ماه مرداد و حداقل وراوانی و زی  21 ± 2/22عدد در متر مربع و  323±997میزان میاناین 

  (.9گرم در متر مربع بوده است )شكل  91/72±02/4عدد در متر مربع و  190±743میزان میاناین  در ماه آبان با

 7931سال ، های کازی شناسائی شده در دریاچه دشت م انگروه -9جدول 

     

 رديف گروههای کفزيان خانواده و جنس

Hydropsychidae Arthropoda 1

Chironomidae Diptera 2

Tubificidae Oligochaeta 3

  Odonata 4

Spharium sp. Mollusca 5

 

 

 
 7931توده کازیان در دریاچه دشت م ان، سال میاناین وراوانی و زی -9شكل 

 ماهيان 

 

گونده بده خدانواده کپدور ماهیدان       3 خدانواده در دریاچده دشدت م دان شناسدائی گردیدد.       4از  گونه ماهی 72ها، براساس یاوته

(Cyprinidae) ،   گربده ماهیدان )   یك گونه متعلدق بده خدانواده(Siluridae        یدك گونده متعلدق بده خدانواده سدوف ماهیدان ،

(Percidae) و گونه ( دیار متعلق به خانواده گاو ماهیانGobiidaeبوده )(. حداکثر وراوانی ماهیان صید شدده  4است )جدول

و حداقل وراوانی را ماهیان ویتووداگ و گاومداهی بدا میدزان      درصد در ماه مرداد 4/29و  2/91را ماهی سیم و تیزکویی با میزان 

 درصد در ماه آبان بخود اختصاص داده بودند. 2/0
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 7931ماهیان شناسائی شده در دریاچه دشت م ان، سال - 4جدول

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

های کوچك ( در رده دریاچه7334) Bernacsekهكتار بر اساس تقسیم بندی  710دریاچه دشت م ان با مساحتی حدود 

های کوچك هكتار توییدا  بیشتری نسبت به دریاچه 2000ا وسعت های بدریاچه (.7930، .عبدایملكی و همكاران) جای دارد

ها توییدا  پالنكتونی بیشتری نسبت به هكتار دارند، این دریاچه 400تا  200های با سطم دارند، بیشترین توییدا  را دریاچه

 بودن میزان درجه حرار  آب و ها دارند. در بررسی ییمنویوژی دریاچه دشت م ان احتماال عمق کم دریاچه و باالسایر دریاچه

(. ایبته اوزایش بارندگی در ماه آبان در 7933باشد )میرزاجانی، نور آوتاب از دالیل مهم در اوزایش زئوپالنكتون در ماه مرداد می

متر(  2/0طول مسیر رودخانه ارس یكی از عوامل مهم در اوزایش کدور  و گل آیودگی و عدم ناوذ نور کاوی )شااویت کمتر از 

ها (.  در اغل  اکوسیستم7931برای وتوسنتز در دریاچه دشت م ان بوده که سب  کاهش تراکم زئوپالنكتون گردید )باقری، 

دهد و با آغاز وصل سرد و کاهش دمای آب از نشان می یجمعیت زئوپالنكتون از وصل بهار تا وصل تابستان روند اوزایش

 پالنكتون و ویتو (. همدنین در تابستان اوج شكووائی7931ی و همكاران، شود )باقرجمعیت زئوپالنكتون کاسته می

و دما پائین و کدور  زیاد  ،که نور کمدهد، در وصول بارانی زمانیبه سب  وجود نور کاوی و دمای مطلوب رخ می زئوپالنكتون

 (.Bertoni, 2011شود )است وراوانی پالنكتونی محدود می

 از همدنین و Tintinnopsisو    Ciliophoraجنس های  Protozoa  از شاخهیاچه دشت م ان در مطایعه زئوپالنكتون در

 ندمشاهده شد Cyclops جنس  Copepodaاز گروه و Keratella  ،Polyarthera ی جنس ها Rotifera شاخه

 (.2)جدول 

 خانواده نام علمی نام فارسی

 Aspius aspius Cyprinidae ماش ماهی

 " Barbus capito سس ماهی سرگنده
 " Carassius auratus ضماهی حو

 " Capoeta capoeta سیاه ماهی

 " Cyprinus carpio کپور معمویی

 " Hemiculter leucisculus تیزکویی

 " Rutilus rutilus caspius کویمه

 " Hypophthalmichthys molitrix کپور نقره ای

 " Chondrostoma cyri کپور پوزدار

 Silurus glanis Siluridae اسبله

 Sander luciuperca Percidae سوف ساید

 Neogobius cephalarges Gobiidae گاوماهی رودخانه ای
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تشكیل دادند که  Copepodaسپس  و Tintinnopsis  از جنس  Protozoaوراوانی غای  زئوپالنكتون در دریاچه شویر را 

و  Keratella جنس Rotifera(. در دریاچه میرزاخانلو شاخه 7933باشند )میرزاجانی، متعلق به آبهای هتروتروف و آیوده می

(، 7932های عابدینی )است. همدنین مطابق یاوتهکه شاخص آبهای یوتروویك حضور وراوان داشته Copepodaگروه  

( بیان داشتند، 7932است. سبك آرا و مكارمی )بوده Keratellaون در دریاچه های ارسباران نیز از جنس ساختار زئوپالنكت

در دریاچه ارس جمعیت غای  را شامل بودند، که همای در  Cyclops جنس Copepodaاز  ، sp. Keratellaعالوه بر 

-م ان نیز دارای ساختار مشابه زئو پالنكتون با سایر دریاچهاند. از این روی دریاچه دشت بندی گردیدههای آیوده طبقهگروه آب

 است. های بوده است و در گروه آب های با سطم ترووی زیاد قرار گروته

زئوپالنكتون در ت ذیه الرو و بده ماهیان و نیز برخی از ماهیان بایغ اهمیت زیادی دارد، بخصوص در دوره کوتاه بهار و نابستان 

درصد غذای بده ماهیان کپور در دریاچه ارس  33(. زئوپالنكتون 7330ه ماهیان انجام میایرد )محمداف، که ت ذیه تمامی بد

(. مطایعا  زئوپالنكتون دریاچه دشت م ان نشان داد، وراوانی زئوپالنكتون در ماه 7932دهد )سبك آرا و مكارمی، را تشكیل می

رسد، جمعیت زئوپالنكتون در مرداد با اوزایش مواد بنظر می . بان دارا بودرا در مقایسه با ماه آو تنوع مرداد بیشترین میزان 

( و در ماه آبان بدییل کاهش دما و گل آیودگی دریاچه ناشی 7931م ذی از رودخانه ارس و دمای آب به اوج می رسد )باقری، 

. نتایج حاصل از این پژوهش با (2یابد )شكلجمعیت زئوپالنكتون کاهش می ،از بارندگی در قسمتهای باالدست دریاچه

( و چیتار 7932(، قلعه چای )قندی و همكاران 7932مطایعا  سایر منابع آبی نظیر دریاچه های ارس )سبك آرا و مكارمی، 

 است. ( مطابقت داشته7932)باقری و مكارمی، 

Zhadin  (7327 )تداران بدوده اسدت.   ، غای  موجودا  کازی دریاچه دشت م ان الرو شیرونومیده و کم این مطایعهنتایج طبق 

دار آبهای شیرین نظیر شیرونومیده و کم تاران اکثر جمعیت بی مهرگان آبزی را در دریاچه های اظهار داشت، موجودا  دوست

هدای  اید  دریاچده  غکازیدان   ،های کم تاران و شدیرونومیده در بسدیاری ازمطایعدا    د. گروهندهها تشكیل میپشت سد و تاالب

هدای مهابداد و مداکو    ( دریاچده 7937اندد، از جملده مطایعدا  دریاچده سدد ارس )بداقری و عبددایملكی،        ا تشكیل دادهمخزنی ر

گدرم در متدر مربدع بدوده کده       71/3توده ساالنه کازیان دریاچده مهابداد   توان نام برد. زی( را می7930)عبدایملكی و همكاران، 

 1توده ساالنه کازیان در سد مخزنی حسنلو با میزان میاناین را داشتند. زی کرمهای کم تار و الرو شیرونومیده بیشترین حضور

گرم در متر مربع و غایبیدت کدم تداران بدود )صداائی،       99/74( و سد مخزنی ارس 7937گرم در متر مربع )میرزاجانی و باقری، 

حتماال ورودی آب دریاچده )رودخانده ارس(   است. اگرم در متر مربع بوده 1/73توده کازیان در این مطایعه (. میاناین زی7912

کند و محیط را از نظر موادآیی غنی و زمینه را برای رشد و توسعه کازیدان  بار مود م ذی زیادی را با خود به دریاچه منتقل می

ه در دریاچد  Molluscaو  Dipteraَ ،Arthropoda از قبیلهای کازیان است. همدنین  گروهبخصوص کم تاران وراهم کرده

 طی مد  مطایعه پراکنش وسیع داشتند.
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گونده بده خدانواده کپدور ماهیدان       3 خدانواده در دریاچده دشدت م دان شناسدائی گردیدد.       4از  گونه مداهی  72 در این پژوهش

Cyprinidae ، اسبله ماهیان  یك گونه متعلق به خانوادهSiluridae  ،  یك گونه متعلق به خانواده سوف ماهیانPercidae 

بیدان   7930و  7911(. عباسی و سرپناه در سدایهای  9بوده است )جدول  Gobiidaeیار متعلق به خانواده گاو ماهی د و گونه

راسته مربدوط بده رده ماهیدان اسدتخوانی شناسدائی       4خانواده از  2گونه و زیر گونه ماهی متعلق به  21کردند، در دریاچه ارس 

براساس مطایعا  بداقری و  درصد گونه ها، بیشترین تنوع را داشت.  3/11هیان با شدند. از نظر تعداد گونه، خانواده های کپور ما

گونده از ماهیدان شناسدائی شدده متعلدق بده        77خانواده در دریاچه شناسائی شد، که  3گونه متعلق به  73( ، 7934همكاران )

باهت زیدادی بدا بررسدی حاضدر در     ترکی  ماهیان دریاچه مخزنی ارس و چیتادر شد  بود.  (Cyprinidae)خانواده کپورماهیان 

حضور ماهیان اقتصادی مانند ماهی سیم، ماش ماهی،کلمه و سوف ساید در دریاچده از طریدق   دریاچه دشت م ان داشته است. 

دریاچه ارس بوده و ماهیان کپور معمویی و کپور نقره ای از گونه های غیر بدومی ایدران میباشدد کده توسدط شدیال  ایدران در        

هزار قطعه در این دریاچه رهاسازی گردیدند و خود را با شدرایط جدیدد سدازگار کردندد. بدرای       700به تعداد  13و  11سایهای 

ایدن   درزائدی و تدامین بیشدتر پدروتئین مداهی نیداز بده مطایعدا  جدامع          برداری و توسعه پایدار دریاچه در راستای اشت الهبهر

در سطوح مختلف بیشترین تویید ماهی در مخازن آبی توسدط ماهیدان    باشد. بطورکلی چون بر مبنای هرم انرژیاکوسیستم می

تر مانند ماهیان پالنكتون خوار حاصل میاردد، براین اساس، توان تویید دریاچه دشت م ان بدا اسدتااده از   با زنجیره غذائی کوتاه

 اهیان پالنكتون خوار برآورد گردد.توده پالنكتونی و توان تویید مبر مبنای آن زی تا باید انجام گیرد  aغلظت کلروویل 

 يافته ترويجی

شوند. رها سازی بده ماهیدان بعدد از تعیدین    بعنوان مهمترین منابع غذایی بسیاری از ماهیان محسوب میکازیان ها و پالنكتون

تدوان  م دان مدی   دشدت دریاچده  باشد. یذا با نتایج حاصل از مطایعه حاضدر در  ظرویت تویید ماهیان در این بوم سامانه میسر می

 از حداکثر پتانسیل دریاچه برای توییدا  آبزیان بهره جست.  توییدا  اوییه و ثانویه را تخمین زد و

 تشكر و قدردانی

از مدیرکل شیال  استان اردبیل و پژوهشكده آبزی پروری آبهای داخلی، همدنین همكاران محترم بخش اکویوژی بدییل 

 اری می گردد. هایشان طی مد  مطایعه سپاسازکمك

 منابع

مهرگان کازی دریاچه ارس. مجله علمی شیال  . بررسی پراکنش و تعیین توده زنده بی7937باقری، س. و عبدایملكی، ش.، 

 . 2-70(: 4) 77 ،ایران

. مطایعه ییمنویوژیك دریاچه دشت م ان. اداره کل شیال  استان اردبیل، پژوهشكده آبزی پروری آبهای 7931باقری، س.، 
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موسسه تحقیقا   .. گزارش تكمیلی ماهیان دریاچه چیتار7934باقری، س.، مرادی، م.، عباسی، ك.، میرزاجانی، ع. و رامین، م. 

 ص. 37 .علوم شیالتی کشور، پژوهشكده آبزی پروری آبهای داخلی کشور

مطایعه اکویوژیك جوامع زئوپالنكتون دریاچه شهدای خلیج . 7931كش، ی.، زحمت اد، ا. وباقری، س.، سبك آرا، ج.، یوسف ز

 ،. مجله علمی شیال  ایرانایران ( در.Craspedacusta sp) تهران( و اویین گزارش از ژیه ماهی آب شیرین-وارس )چیتار

21 (1 :)723-779. 

تهران طی  -در دریاچه شهدای خلیج وارس چیتار. ارزیابی اکویوژیك جوامع ویتوپالنكتون 7932 ،مكارمی، م.و  باقری، س.

 .         779-722(: 7) 22 ،مجله علمی شیال  ایران .39-32سال های

 .های سد ماکو. معاونت تكثیر و پرورش آبزیان شیال  ایران. گزارش نهائی بررسی پالنكتون7913سبك آرا، ج. و مكارمی، م.، 

 ص.  91

. پراکنش و وراوانی پالنكتونی و نقش آن ها در پرورش ماهی در دریاچه سد ارس. مجله  7932مكارمی، م.،  و سبك آرا، ج.

  .47-13(: 2) 1 ،توسعه آبزی پروری

 .. جمع بندی مطایعا  جامع دریاچه مخزنی سد ارس. معاونت تكثیر و پرورش آبزیان شیال  ایران7912صاائی، س.، 

 ص. 740،تهران

زارش نهائی بررسی ماهی شناسی مناطق مطایعاتی سد ارس)طرح جامع شیالتی دریاچه سد . گ7911عباسی، ك. و سرپناه، ع.، 

 ص. 729 .ارس(. انتشارا  معاونت آبزیان شیال  ایران

خلی دا  ،آبهای  ایران  ماهیان  اطلس. 7913 ، ، ش. بلوچی  نظامی و  ، ع  حقیقی، د ، سرپناه  ، طایبی  پور ، ع  ، ویی.ك ، عباسی

 ص. 722 .گیالن  استان  شیالتی  مرکز تحقیقا انتشارا  . (انزیی  سایدرود و تاالب  ودخانهر)  گیالن

. شناسائی، بررسی وراوانی و پراکنش ماهیان دریاچه سد ارس و شاخابه های ایرانی آن. مجله 7930عباسی، ك. و سرپناه، ع.، 

 .43-11(:  70) 2 ،علمی شیال  ایران

  ص. 913. تهران  شهرداری  وحش  حیا   موزه  انتشارا  . ایران  داخلی  آبهای  ماهیان .7913، .، ا  عبدیی

عبدایملكی، ش. کریمپور، م. ملك شمایی، م. خداپرست، ح. محمدجانی، ط، حیدری، ع. مكارمی، م. قانع، ا. ویی پور، ع. 

ژاد، ك. وطوره چی، اوراز، ع. صابری،  زیای ن رمضانی، م. بورانی، م. سبك آرا، ج. عباسی، ك. میرزاجانی، ع. میرهاشمی نس ، ف.

. بررسی جامع شیالتی دریاچه سدهای ماکو و مهاباد. شرکت سهامی شیال  ایران. مرکز تحقیقا  7930ح و وطن دوست، م.، 

 ص.  711 .شیالتی استان گیالن

ساختار آبزیان دریاچه سد . 7932ری، س.، قندی، د.، ع.، یوسف زاد، ا.، سبك آرا، ج.، مكارمی، م.، مددی، ف.، عباسی، ك. و باق

 .7-72(:7. مجله آبزیان دریای خزر، )قلعه چای، آذربایجان شرقی
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Abstract 

 

Ardebil province in north western of Iran has extensive a great number of nature lakes. 

Freshwater Lakes are very important water bodies in point of view of agriculture, drinking 

waters and aquaculture. Sampling of biotic and abiotic factors at station 4 in Moghan Lake 

was done in August and September 2006. The survey showed, 3 groups and 13 genera of 

zooplankton identified which consisted of Rotatoria (7 genus), Protozoa (5 genus), and 

Arthropoda (1 genus). The benthic organisms, were comprised Chironomidae, Oligochaeta, 

Odonata, Sphaerium and Hydropsychidae. The Oligochaeta constitute the most abundance in 

all stations. The average biomass of benthos measured 18.7 g.m
2 

in the Moghan Lake. Twelve 

species of fish were identified in Moghan Lake. The 9 species belongs to Cyprinidae family 

and other species belongs to Siluridae, Percidae and Gobiidae. Abramis brama and 

Hemiculter leucisculus had the highest abundance with the genus of 35.6 and 23.4 % and the 

lowest of fish abundance belong to Silver Carp and Gobiidae with the value of 0.2 %. This 

survey showed the structure of aquatic invertebrate and fish communities. For potential 

estimation and sustainable development of the lake have to continue more study in the 

ecosystem. 
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