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چكیده

مطالعاتی احداث مزارع تکثیر وپرورش ماهیان سرردآبی درحاشریه رودخانره            درطرح پالنکتونی  نتايج بدست آمده طی بررسی   

              برخروردار   كمری  وتنروع    ازفراوانری  هرای ايرر رودخانره در معمروع     نشان داد، كه پالنکتون  1871 -78زاينده رود طی سالهای 

ايستگاه مطالعراتی و در طرور رودخانره     8( در ای پیمانه  )روش  لیتری 11  مدرج  سطل  پالنکتونی توسط  باشند. نمونه برداریمی

وجهرت   پالنکترون   تور عبوراز  بدونبطورمستقیم  لیتر آب  يک طالعاتیم ايستگاه هراز برای مطالعات فیتوپالنکتونیگرفت ،   انعام

 ،نموديممیکرون فیلتر 55 چشمهبا  دستی)آپشتیر نت( گیر تور زئوپالنکتون  را توسط  لیترآب 81نیز   نکتونیزئوپال  برداری  نمونه

فیتوپالنکترونی   هرای دربررسری منتقل شدند. آزمايشگاه جهت مطالعه به و تثبیت درصد 4  نسبت  به  فرمالیر ها با  نمونه  درنهايت

  شاخه  به  مربوط شده   مشاهده  جنسهای  گرديدكه بیشترير  شناسايی  فیتوپالنکتونیجنس  55 شاخه و 4در معموع   اير رودخانه 

درصرد   8/44 اير شراخه   بودند.   Naviculaو   Cymbella , Nitzschiaشاخه  اير  هایجنس  باشد ، مهمتريرمی باسیالريوفیتا

  گرديرد، كره    شناسرايی   جرنس  54  شراخه و  1زئوپالنکترونی   ی هرا رودخانه را دارد. دربررسری   اير ساالنه فیتوپالنکتونی  فراوانی 

به شاخه روتاتوريا بود. نتايج زئوپالنکتونی غالبیرت پروتروزوآ را برا      مربوط   فراوانی مربوط به پروتوزوآها و بیشترير تنوع بیشترير

 های ريزوپودادهد ، مهمترير جنسمیدرصد( جمعیت زئوپالنکتونی نشان  1/51و ريزوپودا با  7/51درصد) سیلیوفورا با  4/85

Difflugia , Arcella  وCentropyxis    بودند. احداث كارگاههای تکثیر و پرورش ماهی دركنار رودخانه ها دردنیا امری رايرج

برا   ها جهت بهره برداری صحیح ازاير منراب  آبری در آبرزی پرروری     رودخانه  دروضعیت  و بازنگری  و معمور بوده بنابراير توسعه

  . است  ای امری ضروری رودخانه  اكوسیستم  سالمت  حفظ

 

 ، پراكنش، آبزی پروری، فیتوپالنکتون، زئوپالنکتونزاينده رود كلماتكلیدی:
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مقدمه
يکری از   بخرش،   رود به معنی رود زنردگی  رود يا زنده زاينده

های ايرران اسرت كره در مركرز كشرور،       رودخانه بزرگترير

 ارد.د از مغررب بره مشررر جريران     يعنی اسرتان اصرفهان،  

های زردكوه بختیراری اسرت    سرچشمه اير رودخانه، دامنه

كرره در حررد فاصررل برریر اصررفهان و لرسررتان  رررار دارد.   

رود به شکل حوضی مدور با مسراحتی در   سرچشمه زاينده

معررو   « چشمه جانان»باشد كه به  حدود سیصد زرع می

و بره طرر    جوشرد   چشمة مذكور در اير ناحیه مری  ،است

پس از طی سه فرسنگ، بره چشرمه    شده ومشرر سرازير 

رسد. همچنیر از سرمت   می« چهل چشمه»ديگری به نام 

دو چشرمة برزر     شمار اير منطقه، يعنی ناحیرة فريردن  

رود ملحر    بره جانانره  « كودَنگ»و « خُرِسنگ»ديگر به نام 

رود از طرر    د. انشعاب ديگرری نیرز بره نرام زريرر     نشو می

چهارمحار و بختیاری به اير رودخانره اضرافه    جنوب يعنی

ِ كوهی  رار دارد كه  اخیر زير  منب  اصلی انشعاب گردد، می

 41511رود  حوزه رودخانره زاينرده   شود. زردكوه نامیده می

 811رود پس از پیمودن مسریر   زايندهكیلومتر مرب  است، 

كیلومتری خود، اصفهان را به دو منطقة شرمالی و جنروبی   

در ريرزد.  مری  گراوخونی  مانداب به نموده وسرانعامتقسیم 

رود، كوهرنرگ اسرت كره     حقیقت سرچشمة اصرلی زاينرده  

رود پرر آب   شود در فصور مختلف رودخانه زاينده باعث می

 (Beaumont,1974). و با بركت باشد

  شرامل   اجرزاآآن   سرازند كره   را مری   اكوسیستمی  آبی  مناب 

   (وعوامرل  وشریمیايی   یزيکری ف  )فاكتورهای  غیر زنده  عوامل

كننردگان(    كنندگان، تعزيره   )تولیدكنندگان، مصر   زنده

 اردد وجرود  آنهرا   بیر  ای پیچیده  اكولوژيک  ارتباط  كه  بوده

Heinonen,2004).) اولرررریر  فیتوپالنکتررررون بعنرررروان  

  هرای اكوسیستم  غذايی  در زنعیرة  آلی  كربر  تولیدكنندگان

غیرر    عوامرل  ترايیر   تحرت   و همواره  اشتهد اساسی  نقش  آبی

  هرای را در محیط  بیولوژيک  تولیدات  و ظرفیت  بوده  حیاتی

يکری از مهمتررير    .(Zimmer, 2006) دهد می  نشان  آبی

 مطالعره   اسرت، پالنکتون فاكتورهای كیفیت آب مربوط به 

زيادی برخوردار است اهمیت  در مناب  آبی از فیتوپالنکتون

 انرواع  يک سو بعنوان تولیردات اولیره مرورد تغذيره    از  زيرا

زيسرتی    رارگرفتره، همچنریر بره عنروان شراخ       آبزيان

 Brraich and)رونرد  بشمار می آب كیفیت كارآمد جهت

Kaur, 2015) .  در برابرر تغییررات    یجوامر  فیتوپالنکترون

دهنرد. سراختار   محیطی واكنش بسریار سرري  نشران مری    

هرا  به میزان غلظت نوترينت جمعیت پالنکتون تنها وابسته

عوامل ديگر نظیر فاكتورهای فیزيکی )دما، شروری،   و بوده

كرردورت، هرردايت الکتريکرری....(، فاكتورهررای شرریمیائی    

)ويتامیر، آنتی بیوتیک( و عوامل بیولوژيک همچون رشد و 

ها، انگرل، شرکارچی ور ابرت نیرز     تغییرات جمعیت جلبک

بطوركلی جوامر    (.(Heinonen, 2004نقش مهمی دارند 

پالنکتررون در مکرران و زمانهررای متفرراوت يابررت نبرروده و   

                     تغییرررررات فصررررلی و سرررراالنه فراوانرررری را باعررررث    

  (Lepisto, 1999).شوندمی

زئوپالنکتون يکی ديگر از پارامترهای زيستی بوده كه نقش 

 مهمی را دراكوسیستم درياچره هرا و زنعیرره غرذائی ايفرا      

هررا، زئوپالنکتررون موجرروداتی رخال  جلبررکكنررد. بررمرری

میکروسکوپی بوده كه  ادر به تولید درزنعیره غذائی خرود  

            هررا جلبررک ونبرروده بلکرره آنهررا مصررر  كننررده میلیررون 

كننررده وضررعیت شررکوفائی جلبکرری هسررتند.     كنترررر

           زئوپالنکتررون منبرر  غررذائی بررا ارزشرری برررای ماهیرران     

ر آبزيران بروده و سرالمتی رده هرای     خروار و سراي  پالنکتون

پائینی هرم غرذائی همچرون زئوپالنکترون تنرمینی بررای      

های براالتر هررم غرذائی مثرل     حفاظت و بقا موجودات رده

ها هسرتند. آنهرا هماننرد يرک پمر       ماهیان و حتی نهنگ

بیوژلويک عمل كرده و مسیرانتقار انرژی از تولیدكنندگان 

 هسررتند  التركننرردگان سررطوح بررا   اولیرره برره مصررر    

(Richardson, 2008)   پويررايی جمعیررت گررروه هررای .

    مختلررف پالنکتررونی از نظرتنرروع، فراوانرری، پررراكنش و    

تغییرررات فصررلی برره شرررايط محیطرری آنهررا بسررتگی دارد   
Shushkina and Vinogradov, 1992 ; Fernandez 

 et al., 1993 ; Kokuirkina and Mikaelyan, 

هرای پالنکترونی درزمران و    همچنریر فراوانری    )  (1994

 Chowdhury)مکان با شرايط محیطی نیز مرتبط هستند 

 et al., 2008)   هرا شراخ  محیطری    پالنکترون . دروا ر

                  مهمررری بررررای شناسرررايی چگرررونگی سرررالمت منطقررره 

 (Carneiro Pereira  et al., 2005).باشندمی
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  داشرته   طروالنی   ها در ساير كشورها سابقه  رودخانه  بررسی

در    بررل  و تقريبرراا از دو دهرره  برروده  جرروان  امررا در ايررران

  بررسری   از جملره   اسرت   شرده   كشور انعام  مراكزتحقیقاتی

و همکراران طری     دكترنظامی  توسط  كه سفیدرود  رودخانه

  پرروژه   از ايرر   هرد    ، كه گرفته انعام 1888 - 84  سالهای

صرید و    وضرعیت   ، كنتررر  يرک لیمنولوژ  هایبررسی  ضمر

  منراب  همچنریر    خاوياری  ماهیان  از نظر مهاجرت  صیادی

  ترراكنون  آن  )گرزارش  اسرت   نیرز بروده    ای رودخانره   آالينرده 

  درويشرران  سرریاه  هررایرودخانرره  (. بررسرری منتشررر نشررده

هرا   رودخانره   ايرر   زئوبنتیرک   مناب   بررسی  جهت  وپسیخان

  جام  زيسرتی   های( ، بررسی1885 ،پور  حسیر و  )گروهی

( 1884جمرالزاد،  و )افراز  شفارود  رودخانه سه  غیرزيستی و

  ( و حوير  1884عبردالملکی،   وكرگانرود )ملکری شرمالی   

، رودخانره شرمرود سریاهکل )نروان     (1884   ران  ،  و )افراز

( و رودخانره چرافرود ) ران  و    1875مقصودی و همکراران، 

یمنولوژيررک رودخانرره هررای  بررسرری ل( 1875همکرراران، 

 (1875حوي ،كرگرررانرود وشرررفارود )  ررران  وهمکررراران، 

  و هیردروبیولوژی   هیردرولوژی دراستان گریالن، همچنریر   

و   ( هیررررردرولوژی1881 ، خیرود)موسررررروی  رودخانررررره

و   هیررردرولوژی و سررریاهرود  رودخانررره  هیررردروبیولوژی

( 1881 ،طبررری  )روشررر هررراز  رودخانرره  هیرردروبیولوژی

در   ای رودخانرره  ازمطالعررات  ای ، نمونررهان مازنرردراندراسررت

  آنهرا تعیریر    از انعرام   هرد    كره  بودهكشور   شمار  نواحی

  آب  و كیفیرت   كمیرت   تنظریم  ، محیطری   زيست  شناسنامه

  ، بررسی آالينده  مناب   ، شناسايی صحیح  با مديريت  رودخانه

 هرای سیسرتم غذايی اكو  زنعیره و حفظ   شناسايی و  آبزيان

 .  است  بوده  ای رودخانه



موادوروشها

)جردور   ايستگاه درطور رودخانه انتخاب و  8 اير طرح در

                ( نمونرره برررداری بطورماهانرره طرری سررالهای  1و شررکل1

تند   جريان  بدلیل  انعام گرديد. دراير رودخانه 1871 -78

  )روش  لیترری  11مردرج    سرطل   توسرط   برداری  نمونه   آب

  فیتوپالنکترون يرک    بررسری   شرد. جهرت    ( انعرام  ای پیمانه

  بررداری   نمونره   بررای  و  عبروراز تورپالنکترون   بدون   لیترآب

تررور   را توسررط لیتررر آب  81برره روش برراال   زئوپالنکتررونی

  میکررون  55  با مش(Apstein net) گیردستیزئوپالنکتون

ظررو     در داخرل  دركلکتورتور را  شده  جم   فیلترو عصاره

نمونه برداری ريختیم، نمونه هرا بالفاصرله برا فرمرالیر بره      

درصد فیکس وجهرت بررسری كمری وكیفری بره       4نسبت 

 پالنکتونی  های  نمونه  درآزمايشگاه آزمايشگاه منتقل شدند.

 برره  پیپررت  توسررط  كررردن همگرررتعیرریر حعررم و  بعررداز 

زمران   زا بعرد  و  منتقل  شمارش لیتری میلی 5 های محفظه 

 شناسرايی   اينورت  میکروسکوپ رسوب، بوسیله   جهت  كافی

درلیتررر،   پالنکتررونی  تررراكم  درنهايررت. شررمارش شرردند و

  بنردی   شراخه   اطالعراتی   درفرمهرای  و  تعییر  درهرايستگاه

  بررای گرديرد.    محاسبه  كل  وتراكم  شاخه  وتراكم  يبت  شده

رسرم جرداور و   انعام كارهرای محاسرباتی،    ،اطالعات  يبت

و ازنررم افرزار    5111نسرخه   Excelافزاا نمودارها از نررم  

SPSS  جهررت تعزيرره تحلیررل و آنالیزآمرراری   11نسررخه

    تررراكم  و بررسرری  برررداری  نمونررهاسررتفاده شررد. جهررت  

 ; Sorina, 1978  Michael, 1990پالنکترونی از منراب   

Boney, 1989 ;    وAPHA, 2005  جهت شناسرايی  و

 النکتونی به اير مناب  استنادگرديد. های پجنس

  
Edmonson, 1959; Prescott, 1962 ; Kotikova, 

1970 ; Tiffany, 1971; Prescott, 1976 ; 

Ruttner-Kolisko, 1974; Patric and Reimer, 

1975 ;Pontin, 1978; Maosen, 1983; 

Krovichinsky and Smirnov, 1993; Throp and 

Covich, 2001;Sheath  et al., 2003 ; 

Bellinger and sigee,2010.   
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 رودخانه زاینده رود پالنکتونیمشخصات ایستگاههای مطالعاتی  :1جدول 

 ایستگاه    توصیف نقطه ای عرض جغرافیایی طول جغرافیایی

  ˚ ΄"   ˚ ΄"  1 زاينده رود جنب روستای میان رودان

  ˚ ΄"   ˚ ΄"  2 چشمه روستای ديمه 

  ˚ ΄"   ˚ ΄"  3 زاينده رود باالتر از كارگاه اسالمی 

  ˚ ΄"   ˚ ΄"  4 زاينده رود در زير پل  لعه سبزی

  ˚ ΄"   ˚ ΄"  5 زاينده رود روبروی چشمه پرک

  ˚ ΄"   ˚ ΄"  6 جان زاينده رود در زير پل سودِ

  ˚ ΄"   ˚ ΄"  7 زاينده رودجنب روستای شیخ علیخان

 

 
 

 رودهای مطالعاتی در حاشیه رودخانه زاینده ایستگاه: موقعیت 1شکل 

نتایج

شرراخه  4 درمعمرروع   فیتوپالنکتررونی  كیفرری درمطالعررات

  جرنس  11 شده كره   شناسايی  جنس  55 فیتوپالنکتونی و

  بره   مربروط   جرنس  Bacillarophyta، 5  شراخه   به  مربوط

 Cyanophyta  از شراخه   جنس Chlorophyta ، 5  شاخه

  از شاخه های بودند،   Euglenophyta   ازشاخه  جنس 5و

Pyrrophyta  ،Chyrsopyta و Xanthophyta درايررررر  

  كیفرری  بررسرری  نتررايج نشررد.   مشرراهده  ای نمونرره  بررسرری

  ( آورده5  در)جردور  رودخانه زاينرده رود فیتوپالنکتونی در 

 . است  شده

 4در بررسرری فیتوپالنکتررونی در فصررل پررايیز در معمرروع  

شاخه ) باسیالريوفیتا ، كلروفیتا ، سیانوفیتا و اوگلنوفیترا (  

جمعیت و بیشترير  دراير فصلجنس مشاهده شد .  18و 

تنوع فیتوپالنکتونی مربوط به شاخه  باسیالريوفیتا بوده كه 

 ,Achnanthes ,Nitzschiaجرررنس هرررای غالرررب آن    
Navicula و Cymbella   هسررتند . شرراخه سرریانوفیتا بررا

و شرراخه كلروفیتررا بررا جررنس    Oscillatoria جررنس 

Scenedesmus   براجنس و شاخه اوگلنوفیتراEuglena  در

. برراالترير میررانگیر جمعیررت رتبرره هررای بعرردی هسررتند 
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خروجی كارگاه پرورش  8فیتوپالنکتونی مربوط به ايستگاه 

عردددرلیتر وكمتررير    1848888ماهی اسالمی با فراوانی 

عردددرلیتر   151111آن مربوط به چشمه ديمه با فراوانی 

 بوده است.
)باسرریالريوفیتا و  شرراخه 5درفصررل زمسررتان درمعمرروع 

شرد . بیشرترير فراوانری     جرنس مشراهده   18سیانوفیتا( و

وجنسهای مشاهده شده مربروط بره شراخه باسریالريوفیتا     

  Achnanthesهای آن  جنس( كه فراوان ترير جنس11)
 Diatoma ,Cymblla,     5هسرتند . از شراخه سریانوفیتا  

 Microcystisو  Oscillatoria هایجنس بترتیب جنس

نکترونی  اند. باالترير فراوانی جمعیرت فیتوپال مشاهده شده

 5151111پل  لعه سبزی با فراوانری   4مربوط به ايستگاه 

عدددرلیتر وكمترير آن مربوط به چشمه ديمه برا فراوانری   

 عدددرلیتر بوده است . 171111

شاخه باسیالريوفیتا ، سریانوفیتا   8در فصل بهار درمعموع 

جنس مشاهده شد. دراير فصل بیشترير 11و اوگلنوفیتا و 

مشرراهده شررده مربرروط برره شرراخه  هررایفراوانرری وجررنس

هرای آن  تررير جرنس  جنس كه فرراوان 14باسیالريوفیتا با 

Achnanthes Gomphonema,  و Diatoma  هستند. از

واز شاخه اوگلنوفیتا  Oscillatoriaسیانوفیتا جنس  شاخه

مشاهده شرد. براالترير فراوانری     Trachelomonas جنس

پرل  لعره    4جمعیت فیتوپالنکترونی مربروط بره ايسرتگاه     

آن مربروط  عدددرلیتر وكمترير 741118سبزی با فراوانی 

 عدددرلیتر بوده است . 151111به چشمه ديمه با فراوانی 

شرراخه )باسرریالريوفیتا ،   4درفصررل تابسررتان درمعمرروع  

جنس مشاهده شد.  51كريزوفیتا ، كلروفیتا و سیانوفیتا ( و

هرای ديرده شرده     بیشرترير فراوانری وجرنس    دراير فصرل 

   مربرروط برره شرراخه باسرریالريوفیتا بررود، كرره فررراوان ترررير

 ,Gomphonema Cocconeis آن هرررایجرررنس

Cymbella ,وAchnanthes  هرررا هسرررتند. سرررايرگروه

كمتررری برخوردارهسررتند. از شرراخه كلروفیتررا  ازجمعیررت

و  Mougeotia,Cosmarium , Oocystisهرای  جرنس 

Spirogyra ا جررنس از شرراخه سرریانوفیت برره تعررداد كررم و

Oscillatoria   مشرراهده شررد. برراالترير فراوانرری جمعیررت

پرل  لعره سربزی برا      4فیتوپالنکتونی مربوط بره ايسرتگاه   

عردددرلیتر وكمتررير آن مربروط بره       8158888فراوانی 

عردد در لیترر    11111چشمه ديمه  با فراوانری   5ايستگاه 

 (. 4و5،8بوده است )اشکار 

 54  شراخه و  1رمعمروع  د  زئوپالنکترونی   كیفی درمطالعات

  Rhizopoda شدند، ازشاخة  شناسايی  زئوپالنکتونی  جنس

بهمراه مژه دارانی  جنس Ciliophora 1، شاخه   جنس  5

كه دراير تثبیت شدن شکل وا عری خرود را از دسرت داده    

نیز در آنها مشکل اسرت، ايرر گرروه بنرام      جنسوتشخی  

Unknown))  شرراخه  ،معرفرری شرردندGastrotricha 1 

 شناسايی گرديد.  جنس Rotatoria  17  شاخه جنس و از

رده  و  جررررنس Copepoda 1   ، ردهArthropdaازشززززاخه

Harpacticoida 1 راسرته  و آنها ناپلی  مرحلهجنس بهمراه                         

Cladocera 1 نمونرره هررای مروپالنکتررونی   از  و  جررنس 

ازشرراخه  و Nematoda، شرراخه هررای كررا ب()پالنکتررون

جرررنس، رده Chironomidae 1 خرررانواده وآرتروپرررودا 

Ostracoda  گرديدنررد. شناسررايی و تعرردادی الرو حشررره 

              در رودرودخانره زاينرده  زئوپالنکترونی    كیفری   بررسی  نتايج

 .  است   شده  آورده (8  ) جدور
  5درمطالعررات زئوپالنکتررونی ايررر رودخانرره درفصررل پررائیز

جنس ديده شرد. بیشرترير فراوانری جمعیتری      11شاخه و

هرای سریلیوفورا كره بیشرترير     مربوط به پروتوزوآ با شاخه

 هررایو ريزوپررودا برراجنس  (Unknown)را دارد فراوانرری

Centropyxis ,Difflugia ,ArcellaوEuglyphaدر 

بعدی هستند. بیشترير فراوانی جمعیتی مربوط بره    مرتبه

       بیشررترير تنرروع مربرروط برره    داران( وسرریلیوفورا )مررژه 

هررای باشررد. جررنس مرری جررنس 7شرراخه روتاتوريررا بررا  

Monostyla ,Keratella, Coulrella  وRotaria   از

هرای ايرر گرروه زئوپالنکترونی هسرتند.      ترير جنسفراوان

  51خروجرری كارگرراه اسررالمی بررا فراوانرری      8ايسررتگاه 

 55عرردددرلیتر بیشررترير و چشررمه ديمرره بررا فراوانرری    

 دددرلیتر كمترير جمعیت زئوپالنکتونی را داشته اند.     ع

جنس ديده شرد. بیشرترير    18شاخه و 1درفصل زمستان 

     فراوانرری جمعیترری مربرروط برره زيررر سلسررله پروترروزوآ بررا  

هرررای سررریلیوفورا كررره بیشرررترير فراوانررری را   شررراخه

هرررای وشررراخه ريزوپرررودا بررراجنس (Unknown)دارد
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Difflugia ,Arcella وCyphoderia   درمرتبرره بعرردی

هستند. بیشترير فراوانی جمعیتری مربروط بره سریلیوفورا     

 5)مژه داران( و بیشترير تنوع مربوط به شاخه روتاتوريا با 

های اير شراخه از فراوانری يکسرانی    باشد. جنسجنس می

 45پل  لعه سبزی برا فراوانری   4برخوردار هستند. ايستگاه 

 1ه برا فراوانری   عدددرلیتر بیشترير جمعیت وچشمه ديمر 

 جمعیت زئوپالنکتونی را داشته اند.   عدددرلیتركمترير

جنس وچند گروه مروپالنکتونی  55شاخه و 5درفصل بهار 

ديده شدند .دراير فصل نیرز بیشرترير فراوانری جمعیتری     

  (Unknown)مربوط به پروتوزوآ با شاخه های سریلیوفورا 

 , Difflugia Arcellaهررای و ريزوپررودا بررا جررنس 

Centropyxis,وEuglypha باشد. بیشترير فراوانری  می

بیشترير تنوع  جمعیتی مربوط به سیلیوفورا )مژه داران( و

  Colurellaهای باشد. جنسمربوط به شاخه روتاتوريا می
هررای ايررر گررروه   ترررير جررنس از فررراوان Keratellaو

زئوپالنکتونی هستند. از گروه های مروپالنکترونی جمعیرت   

   پرل  لعره سربزی و    4ايسرتگاه   ير ماه ديده شرد. كمی درا

عردددرلیتر بیشرترير    51زير پرل سرودِ جران برا فراوانری      

عردددرلیتركمترير   5جمعیت وچشمه ديمره برا فراوانری     

 جمعیت زئوپالنکتونی اير فصل را دارند.  
جررنس وچنررد گررروه   51شرراخه و 4در فصررل تابسررتان  

های مختلف مشابه فصل بهار جنسمروپالنکتونی ديده شد. 

و شرراخه   (Unknown)سرریلیوفورا شرراخه مررژه داران يررا

 , Arcella Cyphoderiaهررای ريزوپررودا بررا جررنس 

Centropyxis ,وEuglypha   .بیشترير فراوانی را دارند

جنسررهای شرراخه روتاتوريررا در رده بعرردی هسررتندآنها     

هررای زئوپالنکتررونی دارا بیشررترير تنرروع را دربرریر گررروه 

 , Coulrella هرای ايرر گرروه   جرنس  هستند. مهمتررير 

Cephalodella و Monostyla  از روتیفرهررای چسرربنده

هررای مروپالنکتررونی مثررل شرراخه نمرراتودا  هسررتند. گررروه

از خرانواده شریرونومیده و      Chironomusجنسهمچنیر 

 زيرشاخه سخت پوستان جمعیت كمی دراير ماه ديده شد.

نگرديرد.   های زئوپالنکترون جمعیتری مشراهده   ازسايرگروه

 48پررل  لعرره سرربزی بررا فراوانرری  4درايررر مرراه ايسررتگاه 

 8عررردددرلیتر بیشرررترير وچشرررمه ديمررره برررا فراوانررری 

 ( 1و 5،5عدددرلیتركمترير جمعیت را داشتند. )اشکار 

نتايج پالنکتونی بدست آمده دراير طرح ودرطور مطالعره  

نشان داده كه الگوی پالنکتونی بدست آمده درمرورد سراير   

ا ، در زاينررده رود نیررز صررادر اسررت. نتررايج  رودخانرره هرر

درصرد   8/44فیتوپالنکتونی غالبیت شاخه باسیالريوفیتا با 

جمعیت فیتوپالنکتونی را نشان داده و شاخه سریانوفیتا برا   

درصددرمرتبه بعدی  راردارد، كلروفیتا واوگلنوفیتا برا   1/5

درصررد، جمعیررت بسرریار نرراچیزی دارنررد. نتررايج       1/1

 4/85ز غالبیرت زيرشراخه پروتروزوآ را برا     زئوپالنکتونی نیر 

 7/51درصد جمعیت زئوپالنکتونی نشان میدهد)سیلیوفورا 

 1/15روتاتوريرا هرا نیرز برا     ، درصد(1/51درصد و ريزوپودا 

 4/7درصررد در رتبرره بعرردی  رررار دارنررد، بعررز نمرراتودا )  

درصد(كه احتماالا بدلیل ورود فاضرالب درمسریر رودخانره    

گرروه هرای زئوپالنکترونی جمعیرت     مشاهده شده، از ساير 

 چندانی مشاهده نشد.     

ها از نظرفراوانی فیتوپالنکتونی ايسرتگاه  در مقايسه ايستگاه

 1144111پررل  لعرره سرربزی بررا میررانگیر فراوانرری      4

شریخ   8عدددرلیتر بیشترير جمعیت رانشان داد. ايسرتگاه  

عردددرلیتر درمرتبره دوم  رراردارد.      1541111علی نیز برا 

 117111چشررمه ديمرره بررا میررانگیر فراوانرری  5گاه ايسررت

عدددرلیتر فقیرترير ايستگاه از نظرر فیتوپالنکترونی بروده    

 اند.

شرریخ علرری بررا میررانگیر   8ازنظرزئوپالنکتررونی ايسررتگاه 

عردددرلیتر بیشرترير فراوانری زئوپالنکترونی را      41فراوانی

خروجی كارگاه اسالمی با میانگیر فراوانی  8دارد. ايستگاه 

چشرمه   5عدددرلیتر دررتبه دوم  رارداشته و ايسرتگاه   81

عررردددرلیتركمترير جمعیرررت  11ديمررره برررا فراوانررری  

 زئوپالنکتونی رانشان داد. 

 كررره داده نشررران  دوطرفررره  آنالیزواريرررانس آمررراری نترررايج

رايستگاههای مختلرف  د پالنکتون  ساالنه  تراكم میانگیر بیر 

               ، همچنررریر(P<0.05) ارددار وجرررود د معنررری  اخرررتال  

دار بریر  معنری  اخرتال   (ANOVA)آنالیز واريرانس نتايج 

های فیتوپالنکتونی و زئوپالنکتونی را درفصرور  گروهفراوانی

 .(P<0.05)دهدمختلف نشان می
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 1376 – 77گروه های فیتوپالنکتونی شناسایی شده درحاشیه رودخانه زاینده رود سال  :2ول جد     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1376 – 77ال  گروه های زئوپالنکتونی شناسایی شده درحاشیه رودخانه زاینده رود س: 3ول جد     

 
 

 جنس شاخه فیتوپالنکتونی جنس  توپالنکتونیشاخه فی

Bacillariophyta Achanthes Bacillariophyta Rhoicosphenia 

" Caloneis " Surirella 

" Cocconeis " Synedra 

" Cyclotella Chlorophyta Actinastrum 

" Cymbella " Cosmarium 

" Denticula " Mougeotia 

" Diatoma " Oocystis 

" Epithemia " Scenedesmus 

" Gomphonema Cyanophyta Microcystis 

" Melosira " Oscillatoria 

" Meridion Euglenophyta Euglena 

" Navicula " Trachelomonas 

" Nitzschia     
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میانگین ساالنه فراوانی پالنکتونی  مقایسه : 2شکل

 سال رودخانه زاینده رود های نمونه برداریدرایستگاه

77 - 1376 

 

 
میانگین فراوانی گروه های فیتوپالنکتونی  :  3شکل     

سال                     های حاشیه رودخانه زاینده روددرایستگاه

77 – 1376 
 

 
درصد گروه های فیتوپالنکتونی دررودخانه  : 4شکل

  1376 - 77سال زاینده رود

 
میانگین فراوانی گروه های زئوپالنکتونی  : 5شکل     

سال                 های حاشیه رودخانه زاینده روددرایستگاه

77 - 1376 

 
درصد گروه های زئوپالنکتونی دررودخانه  : 6شکل     

 رود  1376 - 77سالزاینده 

بحث

رودخانه ها از مهمترير مناب  تعديد شرونده و حیراتی آب   

شیرير جهت استفاده در امور كشاورزی، شررب و صرنعت   

روند. درگذشته به خراطر وجرود منراب  غنری از     بشمار می

شرد  ماهیان دريايی ، توجه چندانی به آبرزی پرروری نمری   

اخته واهمیت آن از نظر تامیر ماهی)غذا( تا حدودی ناشرن 

برداشت از ا یانوس ها و درياها در حار حاضرر بره    اما ،بود

رو برای ترامیر نیراز   ممکر خود رسیده از ايرمقدارحداكثر

بشر به ماهی وساير آبزيان، توجه بره سروی آبرزی پرروری     

آبزی پرروری يکری از    .(F.A.O., 2002)جلب شده است 

  راه های رشد ا تصادی كشرورهای درحرار توسرعه اسرت،     

نهايرت   در تولیرد، ارزآوری و  كه سبب ايعراد اشرتغار،   چرا

                       شررودارتقررای سررطح زنرردگی مررردم ايررر كشررورها مرری   
(Pulatsu  et al ., 2004).

  ويرک   سرري    هرا حركرت   بارز رودخانه  های از مشخصه  يکی

و   گیاهران   برر زنردگی    ترايیر زيرادی    كره   اسرت   آب  جهتی

  آب  جريران   حعم  و از طرفی  داشته  در آنموجود   جانوران
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نیز بسیار   يا ديتريتی  ، گلی سنگی  بستر يعنی  نوع  درتعییر

و   بسریاركم   از عمر    كره   هرايی   در رودخانره . باشد می  مهم

 هب برخوردارهستند، پالنکتون  جاری  دائمی آب تند و  شیب

،   شرده  جابعا  براحتی  آب  در برابرجريان  توانايی  عدم  دلیل

 روايرر  ايفاآكنرد، از   در تولیردات   تواند نقشری  نمی  بنابراير

    بررای   معینری   و رشرد در نقطرة    و شرکوفايی   حیرات   امکان

  ترا جائیکره    آبی  های محیط  دراينگونه .باشد نمی  فراهم آنها 

  هرای جلبرک   از فعالیرت   ناشی  تولیدات نور بتواند نفو  كند

 اسرراس  عررالی  هررایماكروفیررت و نگهاسرر  برره  چسرربنده

 اكوسیسرتم   نروع   ايرر  در دهد،می  تشکیل را  غذايی زنعیره 

 الرو  بخصررو   كفررزی مهرگرران برری، هررا  درياچرره  برررخال  

 اينها و  شده  را شامل  مهرگان بی  فون  اعظم   سمت  حشرات

  اولیره   ماهیران   و بچره   ساكر  ماهیان  در تغذيه  مهمی  نقش

 Goldman and)دارنرد  را دريرا   از ورود بره    برل  مهراجر 

Horne,1983) ،ای رودخانره  ِ پالنکتون  اعظم   سمت اصوالا 

وارد   و بطوراتفرا ی   ديگرتولیرد شرده    هرای درمکران  عموالام 

  عردم   بردلیل   گردنرد، همچنریر  می ها  رودخانه  آب  جريان

  فصرور دراكثر  كره ايرباتوجه به  و  مثل ولیدت و رشد  امکان

جابعرا    شديد آب  جريانات  توسط و رندندا  يابت  مکانی آنها

  درسرتی   ارزيرابی  هرا در رودخانه  توان نمی  گردد بنابراير می

 روزانره   غییراتت . داشت  دردست ويانويه  اولیه  تولیدات  برای

  نقرش  هرا  رودخانره  و جويبارهرا   دراكولروژی  ، بری دِ  فصلی و 

و   بوده  فیلتركننده  كفزی گان مهربی  زا  بسیاری دارد. اساسی

 و ماكروفیترا  نماينرد.  می  تغذيه  ها و مواد ديتريتیاز جلبک

و سراير    شرکارچی، ماهیران    گان مهر ، بی چسبنده  جلبکهای

  آبرری  هررای  محرریط  غررذايی  زنعیررره، شررکارچی  داران مهررره

 Goldman and)دهنرررد مررری  شرررکیلت دار را جريررران

Horne,1983). ايسه میانگیر تغییرات ساالنه جمعیت مق

هرای مختلرف نیرز نشران     فیتو و زئو پالنکتونی در ايستگاه

دهدكه اير تغییرات در طور سار درايستگاه ها برا هرم   می

هماهنگی دارند بعبارتی تغییرات تراكم زئوپالنکتون موازی 

با افزايش تراكم فیتوپالنکتون وبا تاخیر زمانی كوتراهی ر   

                            طرره متعررار  برریر شررکار وشررکارچی را نشرران   داده كرره راب

    (.5)شکل  (Watanabe  et al.,1983)دهدمی

مطالعررات در  آمرده   بدسرت   پالنکترونی   نتررايج  بره   برا توجره  

 ،   ان و  )افراز بررسی و  كنونی  مطالعهايران و در  ایرودخانه

 در آمرررده  بدسرررت  نترررايج  بررسررری  ( وهمچنررریر1884

كرگرانرود   (،1884،  جمرالزاد و  افراز ) شفارود های رودخانه

سبک آرا و فیدرود)، س(1884، عبدالملکیو   شمالی  )ملکی

 (،1881، طبررری  سیاهرود)روشرر  راز،، هرر(1878همکراران، 

وشفارود، كرگرانرود وحوير  ) ران      (1881خیرود)موسوی،

درصررد  41حرردود  كرره  شررده مشررخ  (1875وهمکرراران،

  بروده  باسیالريوفیتا  شاخه  به  متعل   فیتوپالنکتونی  یتجمع

                    دارد.تعلرررر  سررررايرگروهها برررره  درصررررد بقیرررره 11 و

 Navicula , Cocconoeis , Diatoma, هرای جرنس 

,Nitzschia, Achnanthes, Synedra Gomphonema 

 دارنررد  حنورگسررترده هررا دربیشررتررودخانه Cymbellaو

در  معمروالا   كره   بروده   دوسرت  فیتوپالنکتون سرما  گروه اير

و   هرا مشراهده  اكوسیسرتم   گونره در اير  سار  فصور  تمامی

؛ 1881)روشرر طبرری،   ها هستند.رودخانه  دائمی  مهمانان

  البترره (1875؛  رران  و همکرراران،  1884 ،   رران و  افررراز

كلروفیترا    شراخه   وهوايی  آب  شرايط  مساعد بودن  درهنگام

بررسری و   شروند. مری  مشراهده   مصربی   درنرواحی  یز گاهین

برا   رودرودخانه زاينده مقايسه میانگیر تعداد فیتوپالنکتون

ازتررراكم بیشررتری   كرره هررا نشرران داد برخرری رودخانرره 

 ودرمقابل از تعداد زئوپالنکتون تقريباا برابريرا  برخورداربوده

ه سراالن میانگیر فراوانری  (.4باشد) جدوركمتر برخوردارمی

                      از رودخانررررررره زاينرررررررده رود فیتوپالنکترررررررون در 

درلیتردر طور مطالعره متغیرر   عدد 1111111 117111±

نیز وجود داشرته    ئوپالنکتونزاير وضعیت در مورد  ، بوده

عرردد در  41 ± 11درحررد كرره فراوانرری سرراالنه آنهرراچنرران

كمتررير جمعیرت فیتوپالنکترونی     شده است. لیترمحاسبه

عردد   51111 چشمه ديمه بتعرداد  5ماه درايستگاه  ر آدر

 لعره سربزی    4ماه در ايستگاه  تیرآن در بیشترير درلیترو

بره همریر نسربت درمرورد      عدد درلیترو 8511111بتعداد

 بتعرداد  چشمه ديمه  5زئوپالنکتون درمردادماه درايستگاه 

 8ماه در ايسرتگاه  شرهريور بیشرترير آن در  عدد درلیترو 5

   عدد درلیترمشاهده گرديد. 111 دادبتع خزعلی
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 رودخانه هااز با برخی  رودخانه زاینده روددر  بررسی و مقایسه میانگین تعداد پالنکتون : 4ول جد

 

 

  و ماسه  شر  ههایوجود كارگا ها  رودخانه  از مشکالت  يکی

  طغیران  و  و سریالب   موسمی  هایبارش  و همچنیر  برداری

  كردورت   باعرث   كره   بهرار بروده    در فصل  بخصو   رودخانه

  برحیات  تايیرسوآ شديدی  وضعیت  گردد. اير می  شديد آب

  آبرزی و جرانوران   گیاهران   از جمله  رودخانه  زنده  موجودات

فتوسرنتز   نفو  نور و فراينرد   كاهش  باعث  آب  دارد. كدورت

  و مرواد معلر     رسروبات   با زياد شدن  حالت  دراير  كه  شده

از  شررايط   كند. در اير تغییر می  تابشی  انرژی  جذب  میزان

  كراهش   خرود باعرث    بنوبره   كره   كاسرته   ها دياتوم  جمعیت 

  افرزايش  گردد. میزان نیز می  وكفزيان یزئوپالنکتون  جمعیت

  بره   بستگی  ای رودخانه  های زئوپالنکتون درمحیط  كاهش اي

  نچرو  ،خرواردارد پالنکتون  ماهیان و  فیتوپالنکتون  بیوماس

  هررامنرراب  آبرری منعملرره رودخانرره   غررذايی  در زنعیررره

 و  شررده  محسرروب  اولیرره  تولیدكننرردگان ،فیتوپالنکتررون

  تولیدكنندگان بیر  حد فاصلدر  زنعیره  زئوپالنکتون دراير

در  انرد.   رارگرفتره   ماهیران   يعنری   كننردگان  مصر  و اولیه

  اولرریر  عنرروانه برر فیتوپالنکترروناكوسیسررتمهای آبرری  

  زنعیرره  در  مهمری   نقرش   آلری، همرواره    كرربر  تولیدكننده

نمرروده و  ايفررا  آبرری هررایاكوسیسررتم  داخررل در  غررذايی

و   بروده   دگیزنر   محریط   غیرحیاتی  تايیرعوامل  تحت همواره

 داده  نشان آبی  های در محیط را  بیولوژيکی  تولیدات  ظرفیت

يا میزان آلرودگی آب مرورد    برای ارزيابی كیفیتهمچنیر 

.(jafari and Gunale,2005)گیرررد مرری  رررار اسررتفاده

بره عنروان يرک نشرانگر      نیز تركیب و تراكم فیتوپالنکتونی

  اسررتمیررزان تروفرری آب  ابررل اسررتفاده  جهررت  مکمررل

(Case,et al,2008).  لیدی راكو نقش اصلیفیتوپالنکتون 

با رشرد خرود    و شبکه غذايی ايفاآ كردهو  درزنعیره غذايی

غررذای الزم برررای دومرریر حلقرره ايررر زنعیررره يعنرری      

. در نهايت (1887)استکی،  كنندمی  را فراهم زئوپالنکتون

ز فیتو اولیر تراز غذايی وانتقار دهنده انرژی ا زئوپالنکتون

پالنکتون به مصر  كنندگان يانويه خواهد بود. در پرورش 

،  درصرد 111در تولید فیتوفاک  ماهیان گرم آبی پالنکتون

 نقش ايفا درصد 5درصد و كپور 111تا  81ماهی سرگنده 

 (.1885نمايند )واينارآويچ، می

  زيررر سلسررله  برره  متعلرر   ای رودخانرره  بیشررترزئوپالنکتونِ 

Protozoa  هررای اخهشرر و  Rhizopoda  وCilliophora 

  برودن  و دارا  كرا ب   پاهرای   داشرتر  هستند. ريزوپودا بدلیل

  هررایازجررنس  بعنرری سررطوح، و  برره  چسرربندگی  خاصرریت

  ای پايره   نیز دارای Epistylis و Vorticella  مثل  داران مژه

موجود  سنگها و اشیاآ  برروی  يابت  تواند بحالتمی  كه  بوده

  جمعیررت درصررد 11  حرردود  گررروه  ايررر .بچسرربند  درآب

در  شوند، روتیفرهایم  ها را شاملرودخانه  اير  زئوپالنکتونی

 Rotaria مثل  چسبنده  های  گونه هستند وجود  بعدی  رتبه

, Monastyla , Lecane , Lepadella , Kratella 

,Coulrella  و Cephalodella پنعره   پاهرای   دارای  كره  

  اتصرار   جهرت   چسبناک  ای ماده آنها  و از انتهای  بودهمانند 

  برر روی   خزيردن   از آنها نیرز بحالرت    شود، بعنیمی ترشح

حدود   گروه  اير، (Pontin,1978)گردند  جابعا می  سطوح

 نام پژوهشگر درلیتر زئوپالنکتون درلیتر فیتوپالنکتون رودخانه

 (1875سبک آرا وهمکاران ) 48 117111 حوي 

 (1875) ومحمد جانی مکارمی، را سبک آ 1111 715111 كرگانرود

 (1878) همکارانسبک آرا و 515 1411111 سفیدرود

 ( 1877سبک آرا ومکارمی ) 41 1111111 زاينده رود

 (1841مکارمی و سبک آرا ) 18 181111 شفارود

 (1841سبک آرا ومکارمی ) 814 5511111 پاياب سد يامچی
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شروند.  می را شامل  رودخانه  زئوپالنکتونی  درصد جامعه 17

  مثرل   كفرزی   پودهرای  ازكالدوسررا و كوپره    كمری   جمعیت

Harpacticoida و Naupli  هررایگررروه)نرروزاد( آنهررا و  

 و Nematoda , Chironomidae  مثررل  پالنکتررونیمرو
Ostracoda ايرر   زئوپالنکترونی   تركیرب  ، مصبی  در نواحی  

  البتره  .(Basu  et al., 1995)دنر در بردار هرا را   رودخانره 

 ايیوهرو  آب  ازشرايط  تابعی ها دررودخانه  پالنکتون جمعیت

 پالنکتررونی  تركیررب  جهررت  يررابتی  الگرروی  بنررابراير  برروده

   . نظرگرفت در  تواننمی  مختلف  درفصور 

نتايج مطالعات هیدروشیمی انعام شده)خداپرست شرريفی  

( درراسرتای بررسری پالنکترونی مشررخ     1877و بابرايی،  

نمود كه شرايط كیفی مناسبی در طرور رودخانره زاينرده    

برا توجره بره فعالیرت كارگراه تکثیرر و       رود بر رار اسرت و  

وكیفری ايرر   كمی پرورش ماهیان سردآبی اسالمی، توانايی

رودخانه، ايرات منفی پساب ايرر كارگراه را در سرودِجان و    

چشمه پُررک كرامال جبرران كررده اسرت. ايسرتگاه  شریخ        

علیخان كه در وا   يکری از منراب  اصرلی آب زاينرده رود     

هرای شراخ  الرو   و گرروه  هرا است، تنوع مناسرب ديراتوم  

حشرررات آبررزی حسرراس برره آلررودگی)دانش خرروش اصررل، 

( مشرراهده شررده كرره نشررانگر حرراكم بررودن شرررايط 1877

( نیرزدر  1871مناسب وكیفیت خوب آب است. درخشنده)

هرای شراخ    مطالعات خود به اير نتیعه رسید كه گرروه 

 8شروند امرا   می آلودگی در خروجی پساب كارگاه مشاهده

س از آن به سربب خودپرااليی رودخانره، دوبراره     كیلومتر پ

يابنرد. وی  های شاخ  آب های غیر آلوده برتری میگروه 

سبب اير امر را دبی زياد زاينده رود و جريران نسربتا تنرد    

داند كره پرس ازطری ايرر مسرافت، آالينرده هرا را        آن می

 نمايد. اكسايش می

بیشترير  در اير بررسی شاخه فیتوپالنکتونیِ باسیالريوفیتا

درصد( كه شاخ  پاک بودن آب از 8/44فراوانی را داشته)

شود، ای وجاری تلقی مینظر آلودگی در آب های رودخانه

معموالا سیانوفیتا شاخ  تولید سم وزيان آوری برای رشد 

كه در (Pradhan  etal., 2008)وكیفیت ماهی بوده 

های  درصد( وكلروفیتا يا جلبک 1/5مرتبه دوم  رار دارند )

كنند در صد در صد( كه به رشد ماهی كمک می1/1سبز )

توان به  درت تحمل كمی دارند. فراوانی دياتوم ها را می

                 اير گروه از جلبکها در برابر تغییرات هیدرولوژيک

(Round  et al., 1990)  و ورود تركیبات آالينده يا مواد

.(Sullivan, 2000)مغذی وارده به منب  آبی دانست

نقش  Synedra و  Oscillatoriaبرخی از جلبکها مثل 

مهمی در جداكردن فلزات سنگیر از آب ورسوبات دارند، 

ها میتواند موجب جدا شدن عناصر حنور اير جنس

                  سنگیر از آب ورسوبات دراير پسابها شود

(Pradhan etal., 2008) از طرفی پساب مزارع .

ی نیز بركیفیت منب  آبی موير است، اير اير دو پرورش ماه

سويه از سويی سبب تامیر غذا برای انسان شده و از طر  

نمايد. درک ديگر محیط منب  آبی را دچار دگرگونی می

اير موضوع توسط پرورش دهندگان ماهی، كه كیفیت آب 

توان كنترر كرد و ها را  میهای آنمزارع پرورشی و پساب

ها را درحدكمینه نگه رده به زيست بومآسیب های وا

               تواند سبب بهبود شرايط محیطی شودداشت، می

(Larid and Needham,1988). ها به اير دلیل پالنکتون

نه تنها در تولید ماهی دخالت دارند بلکه با تعم  وجذب 

    عناصر سنگیر وديگر مواد سمی نیز نقش مهمی ايفا

های مفید بعنوان ير میتوان از فیتوپالنکتونكنند. بنابرامی

شاخصهای مهم زيستی برای ارزيابی كیفیت آبی كه برای 

 ,Abdelhamid) رود، استفاده كردآبزی پروری بکار می

كه در رشد ماهی وكیفیت  اكثريت فیتوپالنکتونی .(2007

و  (Synedraآن دخالت دارند بیشتر از شاخه دياتوم ها 
(Nitzchia,Cyclotellaا كلروفیتوAnkistrodismus) و

(Scenedesmus,Pediastrumد، مطالعات نشان نباشمی

 آلودگی بیشتراست حنور فیتوپالنکتونكههايیدرمکانداده

مفید بیشتروعکس آن نیز صادر است. كیفیت مناسب های

آب برای پرورش ماهی بسیار ضروری بوده بوده به همیر 

فید در طور رشد ماهی برای يک دلیل ايعاد پالنکتونِ م

       تولید مناسب دراستخر های پرورشی الزم است به

اينکه  اير خاطر استخرها را با كوددهی آلی با توجه به

های مفید را نیز آلودگی را باال می برد، اما پالنکتون

 نمايندافزايش داده و منتج به رشد بهتر ماهی می
.(Ponce-Palafox et al., 2010)     
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  احررداث كارگاههررای تکثیررر و پرررورش مرراهی در كنررار    

در ايران و ساير كشورها امرری رايرج و معمرور     هارودخانه

دغدغه هرای اساسری فعالیرت پررورش       می باشد. يکی از 

مرراهی موضرروع پسرراب كارگرراه و ورود آن برره اكوسیسررتم  

های تکثیرر  در حار حاضر پساب اكثركارگاه .استرودخانه 

در  مسرتقیماا  تره نشسرت،  ی بدون تصرفیه و  و پرورش ماه

گردد. لذا احداث مراكز پائیر دست وارد همان رودخانه می

تکثیر و پرورش ماهیان در اراضی حاشیه رودخانه ها بايرد  

(. 1871)درخشرنده،  با د ت و نظارت خاصی انعرام گیررد  

در خروجری  هرا  اير كنترر بايد میرزان تركیبرات آالينرده    

را در نظر آورد و از امکان تصفیه آنها ها و همچنیر  كارگاه

از  ايت فاصرله مطمرئر برا كارگراه بعردی     عرسويی ديگر با 

بیشترير استفاده را بره عمرل    خود پااليی رودخانهتوانايی 

ه . بنابراير  بل از احداث يک كارگاه تکثیر و پرورش بآورد

ويژه در ماهیان سرد آبی بايد عالوه بر خصوصیات فیزيکی 

    برره ورود پسرراب  ،برری آنآب رودخانرره و دِو شرریمیايی 

هرای طبیعری د رت     های پرورش ماهی به زيستگاهكارگاه

مترر از   7555بعنوان مثرار در طرور    كافی مبذور داشت.

رودخانة  ره سو در تركیه چهار معتم  پرورش ماهی  زر 

هرا  تر احداث شده اند، فاصلة اير سايت 1457آال با تولید 

متفاوت بوده با وجود اير، رودخانه برا   كیلومتر 8/8تا  1از 

توان خود پااليی  ادر شده است كره ايررات تولیرد در ايرر     

.                  مسافت كوتاه را بر شرايط كیفی خود به حد كمینه برساند

(Pulatsu  etal., 2004).  تر ماهی  زر  811ايرات تولید

در لهسررتان بررسرری   Lupawaآال در حاشرریة رودخانررة  

  كیلررومترپس از خروجرری آب، ترروان  5/8علرروم شررد كرره وم

خود پااليی رودخانه سبب شده كه تغییرات كیفی چندانی 

.(Trojanowski,1990)درآب و بسترآن مشاهده نگرردد  

رود نیررز از ايررر  اعررده مسررتثنی نیسررت، رودخانررة زاينررده

پژوهش ها نشان داده است كه چنانچه جريان آب رودخانه 

پااليی آن می توانرد آيرار منفری مرزارع     مناسب باشد خود 

تکثیر و پرورش را به حدا ل برساند. در بررسی ايرات تولید 

رود، ماهی دركارگاه پرورشی اسرالمی برر رودخانرة زاينرده    

متر پس از خروجی كارگاه يعنری   511مشخ  گرديد كه 

در مکرران تال رری خروجرری برره رودخانرره ، میررزان مررواد    

 5811ودر فاصررله ی يابنررد منررركاهش چشررمگیری مرری

متری يعنی در لعه سبزی اير ايرات منفری زدوده شرده و   

حتی مقدارآمونیوم كمترر و میرزان اكسریژن بیشرتر از آب     

)خداپرسرت شرريفی و   گرددورودی به كارگاه مشاهده مری 

      .  بررا توجرره برره تمررامی مرروارد برراال تاكیررد(1877بابررايی، 

یر و پررورش  های تکثشودكه دراحداث و برپايی معتم می

رود وحواشی چشمه هرا، بايسرتی   درحاشیه رودخانه زاينده

ا دام به اصالح پساب حاصل ازآنهرا شرده و برا اسرتفاده از     

روش هايی چون احداث استخرهای رسوب گیر با عملیرات  

فیلتر نمودن پساب و هوادهی، ايررات منفری كارگراه هرای     

دخانه تکثیر و پرورش ماهی  زر آال را بر شرايط طبیعی رو

تررا حررد ممکررر كرراهش داد تررا اختاللرری در اكررو سیسررتم 

  ايرر   دروضعیت  و بازنگری  توسعهرودخانه را شاهد نباشیم. 

 ايرر منبر  آبری در    جهت بهره برداری صرحیح از   رودخانه

 ای امرری  رودخانره   اكوسیستم  سالمت  حفظپروری با آبزی

 . است  ضروری

 

توصیهترویجي

هرای كشرور مرزارع     اكثرر اسرتان   در حار حاضر تقريبرا در 

كه كار بره ايرر    دانستپرورش ماهی وجود دارد، ولی بايد 

. و مشررکالت خررا  خررود را دارد نبررودههررا هررم  سررادگی

نخستیر شرط ورود به اير كار را داشرتر تعربره و دانرش    

اگر كسی سرمايه كافی برای ورود بره ايرر    است ومناسب 

گرذاری   نهاد سرمايهحوزه داشته باشد تنها زمانی به او پیش

از دانرش و تعربره كرافی    كره   شودداده میدر اير فعالیت 

 وجررود كارشناسرران اسررتفاده كنررد. يررا از برخرروردار باشررد

هرايی نظیرر    التحصریالن رشرته   بهتر اسرت فرار    همچنیر

كنند امرا مشرکلی كره     گذاری شیالت در اير حوزه سرمايه

االن در جامعرره مررا وجررود دارد ايررر اسررت كرره خیررل     

التحصیالن بره دلیرل نداشرتر سررمايه كرافی امکران         فار

كار را ندارنرد و افررادی كره سررمايه      و  كسب ايراندازی  راه

اند و به  بهره مناسبی در اختیار دارند از دانش علمی الزم بی

رسد بر راری ارتباط بیر ايرر دو گرروه در شررايط     نظر می

 تروان گفرت كره سررمايه و     فعلی دشوار است بنابراير مری 

رهرفعالیرت تولیردی، برازار    د. دانش الزم و ملزوم يکديگرنر 
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ترير بخش كار است بنرابراير شرناخت شررايط برازار      مهم

كننده است.در  وعوامل موير بر آن بسیار در كار تولید كمک

های بدون  حار حاضر به دلیل اينکه آبزيان از جمله گوشت

 شوند و از لحاظ ارزش غرذايی در جايگراه   ضرر شناخته می

اند و  مناسبی  رار دارند در دنیا طرفداران زيادی پیدا كرده

رو بره  در جهران  سرانه مصر  اير نوع گوشت روز بره روز  

ترير عامل در رون  يک  اما با اير وجود مهم ،افزايش است

يابی د ی  و اصولی اسرت كره    مزرعه و فروش بیشتر مکان

اده كره  بايد با نظرات كارشناسی انعام گیرد. تعربه نشان د

های پر تردد و توريستی فروش بسیار باالتر اسرت   در مکان

شود كه اير كرار   صورت مستقیم انعام می و عرضه ماهی به

هرا كوتراه    دو مزيت عمرده دارد؛ اور اينکره دسرت واسرطه    

كننده خواهد شرد و   شود و درآمد بیشتری نصیب تولید می

كننردگان مراهی ترازه     مزيت ديگر ايرر اسرت كره مصرر     

ترازگی و سرالمت محصرور مطمرئر      از و كررده اری خريد

به نبود فرهنگ غذايی سالم و مناسب  د. با توجهخواهند ش

فرهنگ مصر  آبزيان در ايران هنوز جا نیفتاده  ،در جامعه

تر اسرت   ها پايیر وسرانه مصر  ما نسبت به خیلی از كشور

مرردم از مراهی و    واسرتفاده فرهنرگ   با جا افتادن ايرر لذا 

ر رژيم غذايی خود در نهايت بره نفر  كرل جامعره     آبزيان د

 .دتمام خواهد ش

 

 تشكروقدرداني

  رياسررت و ررت   ومسرراعدتهای ازهمکرراری  وسرریله برردير

و  پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی خانم دكتر فالحری  

آزمايشرگاه    معری طرح مهندس دانرش و سراير همکراران   

      ازیسرر  جهررت آمرراده  مررددی  همچنرریر خررانم  پالنکتررون

  و صریادرحیم   زحمرتکش   ها و يبت داده ها و آ ايان نمونه 

  .  كردند، سپاگزاريم ها را تقبلبرداری  نمونه  زحمت  كه
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Abstract 

During  planktonic  exploration  in the  study of the construction of coldwater fish culture in 

Zayandehrood  riversides  during 2007-2008, it showed that  the  plankton of this river has a low 

frequency and diversity. Planktonic  sampling  was  carried out  at 7 stations  and  along  the river. The 

plankton sampling  method  was designed  to measure, Phytoplankton were collected for a liter of 

water directly , for  Zooplankton  samples  30 liter  of  water  were  filtered  by 55 micron zooplankton 

net (Apstein net). Samples were preserved with formaldehyde at % 4 concentration for analyses in the 

laboratory. In phytoplankton  study  of  this  river, 4 phylum  and  25  species  have been identified. 

The  most commonly  observed  species  belong  to  Bacillariophyta, The most important  of  genus  

this phylum were  Navicula, Cymbella and  Nitzschia. Bacillariophyta  accounts for 94.7% of the 

annual Phytoplankton  frequency  in  this  river. 6 Phyla  and  29  genera were identified in  

zooplankton study, the  most  frequent  of  which  was  Protozoa  and  the  most  diversity  was  related 

to phylum Rotifera. The  results  of  zooplankton  study  show Protozoan domination with %74.2 of  

zooplankton  population (Ciliophora %51.8 and  Rhizopoda %12.7) which  has  the  most  frequency. 

The  most  important genus of  Rhizopoda was  Difflugia, Arcella, and  Centropyxis.  establishment  

fish culture  along the rivers was commonplace in world, so the development and revision of river 

fortunes is essential for proper exploitation  of  these  water  resources in  aquaculture, while 

maintaining the health of the river ecosystem necessary . 
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