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ارزیابی لیمنولوژیکی دریاچه ارسباران به منظور توسعه آبزیپروری
جواد دقیق روحی ،1علی عابدینی ،1علیرضا میرزاجانی ،1سید محمد صلواتیان

*1

چكیده
اکوسیستم آبی دریاچه ارسباران در شهرستان کلیبر در سال  1382در موقعیت جغرافیائی ´ 39º 11عرض شمالی و
´ 47 º 18طول شرقی تکوین یافته است  .در این تحقیق در سال 1389جهت نمونهبرداریهای زیستی و غیرزیستی تعداد 4
ایستگاه در پهنه آبی دریاچه و یک ایستگاه در محل کانال ورودی تعیین شد .موقعیت مکانی سد ارسباران به گونهای است
که مکان مناسبی برای استراحت و زمستانگذرانی پرندگان مهاجر مهیا شده است و در طول مدت این تحقیق گونههایی از
آنها مشاهده و مستند شدند .همچنین در این بررسی 6گونه ماهی بومی و غیربومی شناسایی شد .بررسی خصوصیات بستر در
دریاچه سد ارسباران نشان داد که ذرات بسیار دانه ریز سلیت و رس بیش از  74درصد بستر را تشکیل میدهد .میانگین
زیتوده بنتوز در ماه های مورد بررسی  0/37 ± /44گرم در متر مربع بوده و با توجه به حضور غالب دو گروه شیرونومیده و
توبیفسیده میزان تولید ماهی کفزی خوار از 0/2تا  1/7کیلو در هکتار متغیراست .بطور کلی بیشترین جمعیت فیتوپالنکتونی
مربوط به شاخه سیانوفیتا با جنسهای  Oscillatoria ،Aphanotheceو  Anabaenopsisو میانگین کل فراوانی
سیانوفیتا  23455960عدد در لیتر بوده است .بیشترین تنوع جامعه زئوپالنکتونی مربوط به شاخه  Rotatoriaبا جنسهای
 Synchaeta, Brachionus, Keratella ,Polyarthraو  Trichocercaمی باشد .میانگین دمای آب 15/8
با دامنه  6/8تا  24/4درجه سانتیگراد ،میانگین اکسیژن محلول  8/4میلیگرم در لیتر ،میانگین هدایت الکتریکی 863
میکروموس با دامنه  717تا  1073میکروموس و میانگین  8/28 pHبا دامنه  7/62تا  8/75اندازهگیری شد .در محدوده
زمانی این تحقیق وضعیت تروفیک دریاچه ارسباران بر اساس غلظت کلروفیل  aو درصد اکسیژن محلول در حد مزوتروف و
براساس حد شفافیت و غلظت فسفر کل در حد یوتروف بود .با توجه به حضور غالب دو گروه شیرونومیده و توبیفسیده میزان
تولید ماهی کفزی خوار از 0/2تا  1/7کیلو در هکتار متغیر بوده که با توجه به مساحت متغیر  160تا  200هکتاری دریاچه در
زمانهای مختلف میزان تولید تا  60کیلو در سطح دریاچه بر اساس توان طبیعی دریاچه برآورد میشود ،میانگین این تولید
برحسب زمانهای مورد بررسی  16/8 ± 14کیلو خواهد بود.
کلید واژه :عوامل زیستی ،دریاچه ارسباران ،شهرستان کلیبر.
تاریخ وصول1395/4/8 :

تاریخ پذیرش1395/9/5 :
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 -1مقدمه
دریاچههای مصنوعی به عنوان منبع آبی عالوه بر اهمیت اقتصادی و اجتماعی از نظر اکولوژیکک نیکز
ارزشمند هستند .این مخازن به دلیل حجم باالی مواد غذایی محلول و بار مواد آلی وارده از حوضکه آبریکز
جزء سیستمهای باروری هستند که موادغذایی جمعیت های متعدد گیاهی را تأمین میکنند .اجکزاء اصکلی
این اکوسیستمها شامل عوامل غیرزنده (عوامل فیزیکی و شیمیایی) و عوامل زنده (تولیدکنندگان ،مصرف-
کنندگان و تجزیهکنندگان) بوده که ارتباط اکولوژیک پیچیدهای بین آنها وجود دارد.
دریاچه پشت سد ارسباران در محکدوده جنگکلهکای ارسکباران عکالوه بکر ایفکای نقکش اقتصکادی و
اکوتوریسم ،میتواند نقش بسزایی به عنوان زیسکتگاه بکرای پرنکدگان آبکزی و آبزیکان بکومی در منطقکه
ارسباران داشته باشد .سد مخزنی ارسکباران در شهرسکتان کلیبکر در سکال  1382خکار از بسکتر رودخانکه
سیلین چای در موقعیت جغرافیائی´ 39º 11عرض شمالی و ´ 47 º 18طول شرقی احداث شده است .این
دریاچه با مساحت  158هکتار درفاصله  215کیلومتری شمال شرق شهر تبریز واقع شده است.
با توجه به بحران آب در کشورمان و با ایجاد همکاهنگیهکای الزم بکا سکازمان آب و سکازمانهکای
مربوطه دیگر و انجام تحقیقات کافی نسبت به حداکثر برداشت پایدار از ذخایر آبزیان در این منابع آبکی بکا
لحاظ مسائل زیستمحیطی میتوان اقدام نمود.
هدف از این بررسی تعیین تراکم و پراکنش زئوپالنکتونی در منطقه مورد مطالعه مکیباشکد .بررسکی
حاضر زمینهسازی الزم را جهت تعیین توان تولید ثانویه در دریاچه پشت سد ارسباران به عنوان یک منبع
ارزشمند فراهم ساخته که در نهایت به برآورد ظرفیت قابل صید ماهی خواهد انجامید.
 -2مواد و روشها
جهت نمونهبرداریهای زیستی و غیرزیستی با توجه به شکل دریاچه ،وسعت ،عمق ،موقعیت ورودی و
خروجی ،تعداد  4ایستگاه در طول پهنه آبی دریاچه تعیین شد .یک ایستگاه نیکز در داخکل کانکال ورودی
قبل از ورود آب به دریاچه جهت مقایسه بکه عنکوان ایسکتگاه ( 5ورودی) در نظکر گرفتکه شکد (شککل.)1
همچنین در فصل تابستان از سه نقطه حاشیه دریاچه به موازات ایستگاههای 1و2و 3در عمکق  1/5متکری
نمونهبرداری بعمل آمد.
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نمونهبرداری از کفزیان بوسیله بنتوز گیر اکمن با سطح مقطع  225سانتیمتر مربع به صورت سه تکرار
انجام گرفت .نمونهها با الک  0/5میلیمتری شسته شد و پس از فیکسشدن با فرمالین  %4در آزمایشگاه
مکورد بررسکی قکرار گرفتنکد .بکا اسکتفاده از کلیکدهای شناسکایی مختلکف از جملکه )Pennak (1953

و ) Mellanby (1963تفکیک و شمارش شدند .زیتوده تر گروههای کفزیان بوسیله ترازوی با دقکت
 0/0001گرم اندازهگیری گردید .مقداری از رسوب بدستآمده از نمونهبردار گراب برای تعیین خصوصکیات
بستر از قبیل بافت بستر و تعیین مواد آلی ( )T.O.Mبه آزمایشگاه منتقل شدند (.)Mirzajani, 2007
جهت شناسایی ماهیان ،با توجه به وسعت دریاچه و وضعیت ورودی و خروجکی آب ،مسکاحت دریاچکه،
ساحل مناسب برای پره کشی و غیره ،تعداد  2ایستگاه مطالعاتی در داخل دریاچه سد برای دامگکذاری4 ،
ایستگاه برای پره کشی در ساحل دریاچه و  2ایستگاه برای کار با دستگاه الکتروشکوکر در ورودی دریاچکه
تعیین شد (.)Abbasi, 2010
نمونهبر داری آب بوسیله بطری نانسن مجهز به ترمومتر برگردان انجام شکده و در هکر ایسکتگاه یکک
نمونه سطحی و یک نمونکه از عمکق دریاچکه برداشکت شکده و بکه صکورت جداگانکه آنکالیز شکد .جهکت
اندازه گیری عوامل فیزیکی و شیمیایی آب از روش کار استاندارد برای آزمایش آب ارائه شده توسط انجمن
بهداشت عمومی آمریکا ) ( Lenore et al.,2005استفاده شد.
نمونهبرداری پالنکتونیتوسط لوله پلیکا (( )P.V.Cبطولحدود  250و قطر  6/5سکانتیمتر) انجکام گرفکت،
جهت فیتوپالنکتونها یک لیتر آب از ایستگاه مورد نظر بدون عبور از تور پالنکتون و برای نمونکهبکرداری
زئوپالنکتونی نیز توسط لوله پلیکا  30لیترآب را برداشته و توسط تور پالنکتون  30میکرون فیلتر نمکوده و
عصاره را با فرمالین فیکس و به آزمایشگاه منتقل نموده و بوسیله میکروسکوپ اینورت بطور کمی و کیفی
بررسیشدند (.)Sabokara, 2010
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شكل شماره  .1دریاچه ارسباران (اقتباس از  )googleearth.comو محل ایستگاههای نمونهبرداری

 -3نتایج
در بررسی گروههای کفزی در داخل دریاچه سد ارسباران کلیبر گروههای زیسکتی ،Chironomidae

 Tubificidaeو  Lumbriculidaeشناسایی گردید که گروه کرمهای خاکی تنها در اسفند ماه مشکاهده
شدند .میانگین فراوانی کل موجودات در دریاچه ارسباران در ماه اسفند بیشترین و در مکرداد مکاه کمتکرین
بوده است .میانگین زیتوده نیز در ماههای مذکور به ترتیب  0/89و  0/06گرم در مترمربع متغیر بوده است.
فراوانی و زیتوده در ایستگاههای  1و  2کمتر از سه ایستگاه دیگر بوده است.
موقعیت مکانی سد ارسباران به گونهای است که در حال حاضر برخی از نقاط آن مکان مناسبی بکرای
استراحت و زمستانگذرانی پرندگان مهاجر محسوب میشود ( .)Daghigh Rohi, 2010در طکول مکدت
تحقیق پرندگان ذیل در دریاچه مشاهده شدند :
کلککه سککبز ) ،(Anas platyrhynchosخوتکککا ) ،(Anas creccaآنقککوت )،(Tadorna ferrugiena
چنگر) ،(Fulica atraباکالن (قره غاز) ( ( Phalacrocorcax carboو حواصکیل خاکسکتری ( Ardea
.)cinera

بطور کلی در سه فصل زمستان  1388و بهار و تابسکتان  1389دریاچکه ارسکباران بیشکترین جمعیکت
فیتوپالنکتککونی مربککوط بککه شککاخه سککیانوفیتا بککا جککنسهککای  Oscillatoria، Aphanotheceو
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 Anabaenopsisبوده است.
میانگین کل فراوانی سیانوفیتا در طی این سه دور نمونهبرداری  23455960عدد در لیتر است ککه 72
درصد تراکم این سه فصل را به خود اختصاص داده است .شاخه باسیالریوفیتا با جنسهای ، Cyclotella

 Achnanthesو  Synedraدر رتبه دوم قرار دارد که  22درصد فراوانی فیتوپالنکتونی را شامل میشکود.
شاخه کلروفیتا با جنس  Chlamydomonasو شاخه پیروفیتا با جنس Peridiniumو شکاخه اوگلنوفیتکا
با جنس  Trachelomonasو شاخه کریزوفیتا باجنس  Dinobryonدر این بررسی ،فراوانی کمتری را به
خود اختصاص دادند.
در ترکیب جامعهی زئوپالنکتونی دریاچه ارسباران بیشترین تنوع مربکوط بکه شکاخهی  Rotatoriaبکا
جنسهای  Synchaeta, Brachionus Keratella Polyarthraو  Trichocercaمیباشد .در مجموع
شاخه روتاتوریا با میانگین 1179عدد در لیتر و  69درصکد جمعیکت زئوپالنکتکونی دریاچکه فکراوانتکرین و
سیلیوفورا (مژهداران) با میانگین  502عدد در لیتر و  29درصد جمعیت زئوپالنکتونی دریاچه در رتبه بعکدی
قرار دارند .سایر گروههای زئوپالنکتونی درصد ناچیزی دارند.
در فصل زمستان ایستگاه  2با فراوانی  3784عدد در لیتر و در فصکل بهکار و تابسکتان ایسکتگاه  3بکه
ترتیب با فراوانی  4116و 1124عدد در لیتر بیشترین جمعیکت را داراسکت و ایسکتگاه  5بکا فراوانکی  40و
12عدد در لیتر بترتیب در فصول زمستان و بهار و ایستگاه  2با فراوانی  416عدد در لیتر در فصل تابستان
کمترین جمعیت را دارا هستند.
میانگین دمای آب  15/8با دامنه  6/8تا  24/4درجه سانتیگراد انکدازهگیکری شکد .میکانگین اکسکیژن
محلول  8/4میلی گرم در لیتر و میانگین  863 ECمیکرومکوس بکا دامنکه  717تکا  1073میکرومکوس و
میانگین  8/28 pHبا دامنه  7/62تا  8/75اندازهگیری شد.
سایر پارامترهای شیمیایی آب در جدول  1گزارش شده است .در این بررسکی  6گونکه مکاهی بکومی و
غیربومی شناسایی شده که  3گونه آنها از حوزههای آبریز دیگر وارد دریاچه شده تعداد  5گونکه از  6گونکه
شناسایی شده در حوزه دریاچه سد ارسباران مربوط به خانواده کپور ماهیان میباشد.

فصلنامه علوم تکثیر و آبزیپروری/سال چهارم/شماره سیزدهم

16

جدول  .1میانگین بعضی پارامترهای فیزیكی و شیمیایی آب دریاچه سد ارسباران (بر حسب ) mg/l
عوامل برحسب
میلی گرم درلیتر
دمای آب )(oC
اکسیژن محلول
( us/cm) EC
pH
کلسیم
سختی کل
کلراید
نیتریت
نیترات
کل نیتروژن
فسفرمحلول
کل فسفر
سولفات
etBOD5
COD
بی کربنات

دریاجه ارسباران
انحراف معیار
7/2
3/3
118
0/38
10/4
35/5
5/3
0/012
0/062
0/167
0/021
0/019
33/6
0/8
4/3
40/6

میانگین
15/8
8/4
863
8/28
42/3
204
53/6
0/013
0/330
1/048
0/017
0/058
158/6
2/1
11/5
169

دامنه
24/4 -6/8
12/7-1/1
1073-717
8/75-7/62
59-31
252-160
60-44
0/038-0/001
0/508-0/122
1/323-0/799
0/059-0/001
0/097-0/022
252-129
3/8-0/5
21/1-4/2
238-125

 -4بحث و نتیجهگیری
در صید با پره چشمه ریز نیز تیزکولی شدیداً غالب بوده که به نظر میرسد شرایط عمومی این دریاچکه
برای این گونه نسبت به ماهی آمورنما مساعدتر باشد .شرایط مختلف اکولکوژیکی ،نیازهکا ،روابکط غکذایی
موجودات و سازگاریهای آنها با محیط زیست ،میزان تراکم و پکراکنش گونکههکای مختلکف را مشکخ
مینماید که بویژه این نظر در ارتباط با غالبیت گونههای آمورنما و تیزکولی صدق مینماید .بررسکی داده-
های حاصل نشاندهنده عدم وجود تغییرات کیفی افقی در مخزن یعنی یک بعدی بودن مخزن سد مکورد
بررسی در سطح را نشان میدهد .اما در کف مخزن سد ارسباران وضکعیت آب سکطحی دریاچکه بکا بسکتر
متفاوت است .در ایستگاه ( 1تا سد) نمونهبرداری از سطح به عمق هر  5متر انجام گرفت .میتوان گفکت
که الیهبندی حرارتی (ترموکالین) در عمق  5تا  7متری قرار دارد .طوری که در عمکق  10متکری الیکه
ترموکالین کامل شده و به متناسب با آن در پارامترهای دیگر نظیر اکسیژن محلول و  pHو گاز کربنیکک
و کربنات از سطح به عمق اختالف فاحش مشاهده میشود که ناشی از الیهبندی حرارتی است .الیهبندی
آب تا مرداد نیز ادامه داشته و شکست حرارتی در عمق  5تا  10متری آب اتفاق افتاده است .این الیهبندی
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در ایستگاه  2نیز قابل مشاهده بود .الیهبندی آب در دریاچه پشکت سکد ارسکباران بکا توجکه بکه عوامکل
تأثیرگذار در الیهبندی حرارتی نظیر عمق آب دریاچه ( 27متر) ،تغییرات دمای هوای منطقه ،عدم تالطم و
بهم آمیختگی آب و  ...قابل توجیه است.
عالوه بر این به نظر می رسد منشاء الیه زیرین آب دریاچه با منشاء الیه باالیی تکا حکدودی متفکاوت
باشد ،چرا که کیفیت آب الیه باالیی به کیفیت آب کانال ورودی نزدیکتر اسکت .بکه دلیکل آمکادهنبکودن
قسمتی از کانالهای منطقه پایاب ،از ابتدای آبگیری تا هنگام آخرین دوره نمونهبرداری دریچکه خروجکی
سد باز نشده بود .پیشبینی میشود در صورت بازگشایی کانال خروجکی و برداشکت آب از الیکه زیکرین و
همزمان با آن به هم آمیختگی آب متأثر از گرداب حاصله در منطقه تا سد و همچنین به هم آمیختگکی
ناشی از وزش باد از یک سو و تغییرات فیزیکی آب ناشی از تغییر فصل ،این الیهبندی نیز از بین برود و تا
حدودی امتزا الیههای رویی و زیرین آب اتفاق بیفتد.
با توجه به دادههای اندازه گیری شده ،اکسیژن محلول در سد ارسباران در سطح دریاچه کمبود اکسیژن
در هنگام نمونه برداری مشاهده نشد .در سطح دریاچه ارسباران غلظت ترکیبکات مضکر نیتروژنکی کمتکر از
حدی است که ایجاد سمیت برای ماهیان کند .در این دریاچه اگر بکه مکدت طکوالنی الیکهبنکدی و عکدم
اختالط آب باقی بماند در مناطق عمیق دریاچه در بستر شرایط بحرانی ایجاد می شکود وکمبکود اکسکیژن
ممکن است باعث بروز مشکالتی در پرورش ماهی گردد .در تقسیم بندی آب بر اسکاس

سکختی ککل

(عابدینی )1384 ،آب این دریاچه در حد آبهای نسبتاً سخت قرار میگیرد .میکانگین دمکای آب  15/8بکا
دامنه  6/8تا  24/4درجه سانتیگراد اندازهگیری شد .میانگین اکسکیژن محلکول  8/4میلکیگکرم در لیتکر و
میانگین  863 ECمیکروموس با دامنه  717تا  1073میکروموس و میانگین  8/28 pHبا دامنه  7/62تا
 8/75اندازه گیری شد .در حال حاضر وضعیت تروفیک دریاچه ارسباران بکر اسکاس غلظکت کلروفیکل  aو
درصد اکسیژن محلول در حد مزوتروف و براساس حد شفافیت و غلظت فسفر کل در حد یوتروف میباشد.
در سر شاخههای رودخانه سلین چای باالتر از روستای آبش احمد ،چشمه آبگرم گوگردی متعلق وجود
دارد .کیفیت آب چشمه متعلق بسیار اختصاصی و دارای خواص درمانی در بیماریهای پوسکتی و گوارشکی
است .آب این چشمه نسبت به دیگر چشمههای آب گرم منطقه قلیاییتر بکوده و  pHآن  9/60و دمکای
آن در محل استخر مربوطه  56درجه سانتیگراد بود .این چشکمه از نکوع گکوگردی مکی باشکد .خروجکی

فصلنامه علوم تکثیر و آبزیپروری/سال چهارم/شماره سیزدهم

18

استخرهای این چشمه آب گرم به رودخانه سلین چای وارد میشود که از طریق این رودخانکه بکه دریاچکه
ارسباران مرتبط میگردد.

شكل  .2نمودار عنكبوتی بارش

شكل  .3نمودار ترموکالین خرداد 89

دریاچه ارسباران
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شكل .4نمودار غلظت کل فسفر

در دریاچه ارسباران در فصل زمستان ایستگاه شماره  1حداکثر و ایستگاه شکماره  ،5حکداقل جمعیکت
فیتوپالنکتونی و درفصل بهار ایستگاه شماره  ،2حداکثر و ایستگاه شماره  ،5حداقل جمعیت فیتوپالنکتونی
و در فصل تابستان ایستگاه شماره  2حداکثر و ایستگاه شماره  ،5حداقل جمعیت فیتوپالنکتونی را دارند.
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شاخه سیانوفیتا یا جلبک های سبز آبی (سیانوباکترها) شباهت بسیار زیادی به باکتریها داشته از جمله
پروکاریوتیک هستند یعنی فاقد هسته مشخ

و ضمایم سیتوپالسمی تمایز یافته بکوده و تفکاوت آنهکا در

رنگدانه آنها میباشد ،یعنی سیانوباکترها دارای رنگدانه و باکتریها فاقد آن هستند.
سیانوفیتا به رنگ سبز روشن ،قهوه ای ،بنفش یا ارغوانی دیده میشوند و پیگمانهای فتوسنتزی آنها
در داخل هسته قرار ندارند .وجود این جلبکها در محیط بستگی به دو عامل بسکیار مهکم از قبیکل فصکل
سال و مقدار مواد شیمیایی موجود در محیط دارد .این جلبکها اکثراً در ماههای گرم سال بکه مقکدار زیکاد
دیده می شوند که تثبیت کننده ازت هوا هستند و شکوفایی (بلوم) آنها باعکث کمبکود اکسکیژن مکیگکردد.
جنس های این شاخه بصورت کلنیهای منظم یا نامنظم یا به شکل ریسههکای منشکعب یکا غیرمنشکعب
مشاهده میشوند.
بیشترین تنوع و فراوانی شاخهی  Rotatoriaمربوط به فصل بهار بوده است .جنسهای مختلف ایکن
شاخه به دلیل دارابودن اسیدهای چرب نوع امگاتری مورد تغذیه ماهیان و الروهای آنها قرار میگیرنکد .از
شاخه  Ciliophoraجنسهای شناسایی شده عبارت از  Tintinnopsisو  Tintinnidiumبوده ،در ایکن
شاخه بدلیل تأثیر فیکساتیو (ماده تثبیت کننده) بسیاری از جنسها شککل اصکلی خکود را از دسکت داده و
تحت عنوان ( Unkownناشناخته) نامگرفتهاند که در فصول زمستان از فراوانی باالیی برخکوردار هسکتند.
از شکککاخهی  Rhizopodaجکککنسهکککای  Euglypha,Centropyxis, Difflugia, Arcellaو
 Cyphoderiaو از شاخه  Arthropodaو از میان سختپوستان آنتن منشعب یا کالدوسکرا ،جکنسهکای
 Bosminaو  Alonaو مرحله جنینی آنها و از راستهی پاروپایان یا کوپکهپکودا و خکانواده Cyclopoidae

جنس  Cyclopsبه همراه مرحلهی ناپلئوسی آنها از مهمترین زئوپالنکتونهای این دریاچه هستند.
بررسی خصوصیات بستر در دریاچه سد ارسباران نشان داد که ذرات بسیار دانه ریز سلیت و رس بکیش
از  74درصد بستر را تشکیل داده که تا  99درصد نیز در برخی ایستگاهها اندازهگیری شده است .میانگین
سیلت و رس در حد  90/5درصد بوده است .میانگین درصد ذرات باالتر از  0/25میلیمتر در حد  1/5درصد
و ذرات بین  62تا  250میکرون در حد  6/3درصد بوده است .درصد مواد آلی از  3/3تا  11/4درصد متغیکر
بوده و دارای میانگین  7/6درصد بوده است .میزان مواد آلی از ایستگاه  1تکا  4رونکد کاهشکی داشکته در
حالیکه ذرات درشت تر افزایش داشتهاند.
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میانگین زیتوده بنتوز در ماه های مورد بررسی  0/37 ± /44گرم در متر مربع بوده و با توجه به حضور
غالب دو گروه شیرونومیده و توبیفسیده میزان تولید ماهی کفزی خوار از 0/2تا  1/7کیلو در هکتکار متغیکر
بوده که با توجه به مساحت متغیر  160تا  200هکتاری دریاچه در زمانهای مختلف میزان تولیکد تکا 60
کیلو در سطح دریاچه بر اساس توان طبیعی دریاچه برآورد میشود ،میانگین این تولید برحسب زمکانهکای
مورد بررسی  16/8 ± 14کیلو خواهد بود.
میانگین زیتوده کفزیان در دریاچه مذکور بسیار پائینتر از بسیاری از دریاچههای مطالعهشده در گذشته
همچون دریاچههای سد تهم ،مهاباد و ارس و شویر ( )Mirzajani, 2007بوده ،اگرچه به لحکاظ ترکیکب
موجودات با دارا بودن گروه های شیرونومیده و توبیفسکیده مشکابه اکثکر آنهاسکت .فراوانکی شکیرونومیده و
توبیفسیده با ساختار نرم بستر و باالبودن مواد آلی در ارتباط میباشد.
زیتوده کفزیان و تولید ماهیان کفزیخوار در این دریاچهها با دریاچه میرزاخانلو ()Mirzajani, 2006
که د ارای مقدار بسیار ناچیزی بوده قابل مقایسه اسکت ککه در آن زیتکوده کلکی کفزیکان  0/338گکرم در
مترمربع و تولید ماهی  0/068کیلوگرم در هکتار برآورد شده بود.
میزان تولید ماهیان کفزی خوار بر اساس پتانسیل طبیعی دریاچکه مکورد بررسکی و بکر اسکاس روابکط
موجود در ( )Li and Mathias, 1994با در اختیارداشتن میانگین زیتوده محاسبه گردید که آن نیز در حد
بسیار پائینی بوده است.
بررسی ماهیشناسی این دریاچهها و داشتن آمار صید صحیح در این دریاچههکا نمکایی بهتکر از تولیکد
ماهی در این مناطق را مشخ

مینماید ،چراکه شیالت استان با صدور مجوز پرورش مکاهی و واگکذاری

دریاچه ها و رهاسازی بچه ماهیان طی سالیان گذشته بخشکی از تکوان طبیعکی دریاچکه را مصکرف ککرده،
همچنین وجود ماهیان بومی نیز بخشی از سطوح غذایی و اکسیژنی دریاچه را مصرف مکیکننکد ،بکر ایکن
اساس برآورد توان کنونی دریاچه بیشتر از حد یادشده باید باشد.
طبق مشاهدات میدانی توسط تیم تحقیقاتی در فاصکله اردیبهشکت تکا تیکر مکاه  1389ماهیکان آمکور
رهاسازی شده به دریاچه از رشد خوبی برخوردار بودند که به نظر میرسد به این علت باشکد ککه در مکدت
زمان ذکر شده در حاشیه دریاچه (مخصوصاً حاشیه شرقی) که حالت مرتع را دارد علفهای خودرو از رشکد
خوبی بر خوردار بودند و همزمان افزایش سطح آب نیز اتفاق افتاد و در نتیجه قسمتی از مرتع به تدریج زیر
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.آب رفته و علف بستر توسط ماهیان آمور مورد چرا و تغذیه قرار گرفته است
پیشنهاد میگردد از علفهای مراتع حاشیه دریاچه جهت غذادهی ماهیکان پرورشکی دریاچکه اسکتفاده
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