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كيفيت آب و وضعيت ماهيان
درياچه شهداي خليج فارس (چيتگر تهران)
علی عابدینی ،*1سیامک باقری ،1مهدی مرادی ،1سید حجت خداپرست شریفی ،1امید ایمنی

1

چكیده
دریاچه مصنوعي شهداي خليج فارس (چيتگر) در شمال غرب تهران و در سال  1391از رودخانه كن آبگيري شدد در
سال  1393كيفيت آب در تعداد  5ایستگاه در دریاچه نمونهبرداري و آناليز شد بر اساس دادههداي االدد در آب دریاچده
چيتگر ميانگين ساالنه عوامد دماي آب  18/4±7/3 OCو هدایت الكتریكي  373 ± 30 µs/cmبدود ميدانگين  DOو
 TNو كلروفيد به ترتيب  7/8 ±1/2و  0/035±0/010ميلديگدر در ليتدر بدود ميدانگين غل دت كلروفيدد  aدریاچده
 1/59±0/81ميكروگر بر ليتر بود آناليز آماري دادههاي االد نشان داد كه بين ماههاي مختلف در مورد عوامد سختي
كد ،كلروفيد آ ،اكسيژن محلول ،فسفات كد و سديلي

اخدت م معنديدار وجدود داشدت ) (P>0.05شداخ

سد

تروفيكي دریاچه چيتگر نسبت به فسفر وكلروفيد ،مزوتروم است اما بر مبناي ارزیابي چندپارامتري شاخ هاي تروفيكي،
این دریاچه در اد دریاچههاي اولترا اوليگو تروم بود ) (TSI<40از تعداد  18گونه ماهيان شناسایي شدده 11 ،گونده از
كپور ماهيان ) (Cyprinidaeو یك گونه از ماهيان بومي (  )Capoeta bohseiبودند همچنين گوندههداي زینتدي
طوطي ماهي ،پيرانا ،اسكار و گربه ماهي در این دریاچه ليد شدند رهاسازي كنترلنشده این ماهيان كده ااتمداال توسد
گردشگران انجا شده ،ميتواند عواقب نام لوبي از قبيد رقابت غذایي و انتقال بيماري به سایر آبزیدان بده همدراه داشدته
باشد لذا ع وه بر تعبيه سيستم پاالیش آب در تصفيه خانه ،ضروري است تعادل ارگانيز هداي زندده دریاچده بده لدورت
بيولوژیك كنترل گردد در این مورد معرفي كنترلشده ماهي شكارچي از طریق مبارزه بيولوژیك ميتواند در توازن بيوم
وگونهاي ماهيان و افﻆ تعادل اكوسيستم دریاچه مؤثر باشد
کلید واژه :كيفيت آب ،ماهيان ،دریاچه چيتگر
تاریخ وصول1395/11/12 :

تاریخ پذیرش1396/6/7 :

*

 - 1پژوهشکده آبزیپروری آبهای داخلی ،مؤ سسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات آموزش و ترویج
کشاورزی ،بندرانزلی،ص پ  ،66ایران (نویسنده مسؤول) Aliabedini47@gmail.com
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 -1مقدمه
جهت افﻆ و بقاي اكوسيستم دریاچهها بایستي ماهيت طبيعي آن تشری گردد و قبدد از بهدرهبدرداري
جوانب كار مورد م العه قرار گرفته و كام شناخته شود اولين قد در اعمال مدیریت اكولوژیك دریاچههدا،
شناخت كيفيت آب است لذا تعيين وضعيت كيفي منابع آب براي تعيين نوع بهرهبرداري ،اتخاذ راهكارهداي
مناسب جهت جلوگيري از كاهش كيفيت آب و یا بهبدود آن ضدروري بده ن در مديرسدد ااددا دریاچده
مصنوعي شهداي خليج فارس (چيتگر) درسال  1391در شمال غرب تهران و موقعيت جغرافيدایي ´35º 44
عرض شمالي و ´ 55 º 12طول شرقي با هدم توسعه اقتصادي و ایجداد تفرجگداه و توسد شدهرداري
تهران به پایان رسيد و تا پایان همان سال از رودخانه كن آبگيري شد اجم دریاچه چيتگر  6/5ميليون متر
مكعب برآورد شده ،عمق آب بين  2/5تا  6/5متراست طول تاج سد در محد سرریز این دریاچه  730متر و
عرض آن  12متر ميباشد محي این پهنه آبي  4880متر و طول از غرب به شرق دریاچه  1650متر است
بستر دریاچه با الیه پليمري ژیو ممبران نسبت به نفوذ و هدر رفت آب عایقبنديشده و روي ایدن الیده بدا
قلوه سنگ پوشانده شده است دریاچه شهداي خليج فارس (چيتگدر) بدا وسدعت  130هكتدار ،بدزر تدرین
دریاچه مصنوعي ایران است ()Bagheri et al., 2015
این م العه به عنوان بخشي از م العات اكولوژیك دریاچه چيتگر و به درخواست و تدأمين اعتبدار مدالي
سازمان مهندسي و عمران شهرداري تهران و شركت آرماتور پردی

بده پژوهشدكده آبدزيپدروري آبهداي

داخلي ایران پيشنهاد و با همكاري مراكز علمي و تحقيقاتي انجا شد
در اكوسيستمهاي آبي یون هایي مانند فسفات ،نيترات ،آمونيو  ،فلزات و غيره وجود دارند كه مواد مغذي
آب خوانده ميشوند كليه عوامد فوق تركيبات شيميایي هستند كده در محدي آبهداي طبيعدي مصدرم یدا
توليدشده و یا تغييراتي را متحمد ميشوند نور آفتاب توس گياهان سبز جذب شده و طدي عمدد فتوسدنتز
مواد مغذي ،معدني و تركيبات غيرآلي را به مواد آلي تبدید ميكند كه این مواد خود منشاء تغذیه و زنددگي
سایر موجودات زنده هستند ()Boyd, 1990
در م العاتي كه توس نصراهللزاده ساروي و همكاران در دریاچه سد شدهيد رجدایي انجدا شدد ،بدا بده
بكارگيري شاخ هاي تروفيكي ،ساپروبي و شانون ،كيفيت آب این دریاچه رابررسي كرده و نشان دادند بدر
اساس شاخ

وضعيت تغذیهگرایي) ،(TSIس

تروفيكي ایدن دریاچده اوليگدوتروم تدا مزوتدروم اسدت

کیفیت آب و وضعیت ماهیان دریاچه شهدای خلیج فارس ...

63

)(Nasrollahzade et al., 2017

در م العهاي كه توس محب ي و همكاران جهدت ارزیدابي كيفيدت آب دریاچده ارس انجدا شدد ،تعيدين
گردیدكه س

تروفيكي آب این دریاچه دراد یوتروم تا هایپرتروم بوده است((Mohebbi et al., 2016

در تحقيقي كه در دریاچه ارسباران انجا شد وضعيت ليمنولوژیكي آن دریاچه طي یك سال بررسي شد
( )Abedini et al., 2017عابدیني با بررسي كيفيت فيزیكي و شديميایي آب در  10ایسدتگاه م العداتي در
مناطق مختلف تاالب انزلي نشان داد كه تغذیه گرایي درآن تاالب به سمت هایپرترومشدن پديش مديرود
) (Abedini, 2017سوابق م العات هيدروشيميایي و ليمنولوژیكي منابع آبي دركشور ایران نسبتا طدوالني
است اما بدليد جوان بودن دریاچه چيتگر م العات اكولوژیكي این دریاچه محدود به چند سال اخير است
در سال  1392طي تحقيقي اثرات كيفي بهداشتي آب دریاچه چيتگر و ارایه راهكارهاي مددیریتي مدورد
ارزیابي قرار گرفت ( )Imam Jomeh et al., 2015م العات جامع اكولدوژیكي بدر روي دریاچده شدهداي
خليج فارس در مراله اول از سال  1392آغاز و تا سال  1395ادامه یافت ،از مهمترین آنها در سالهاي اخيدر
ميتوان م العات فيتوپ نكتون ،زیوپ نكتون ،ماهيان و ارتباط آنها با كيفيت آب را ندا بدرد ( Bagheri et

)al., 2015
عابدیني و همكاران در طي سال 1392و  1393ميزان توليدات اوليده و عوامدد هيدروشديميایي دریاچده
چيتگر را اندازه گيري و گزارش كردند ()Abedini et al., 2017
بمن ور شناخت كمي و كيفي منبع آبي دریاچه چيتگر و بهرهبرداري مناسب و بهينه از ایدن اكوسيسدتم
آبي با افﻆ كيفيت آب ،بررسيهاي زیستي و غيرزیستي انجا گرفت تا تغييرات و دگرگونيهایي كه در اثدر
گذشت زمان در محي آبي ایجاد ميگردد تعيين و مشخ

شود اگر مدیریت اكولوژیدك مناسدبي اعمدال

شود براي ساليان دراز این دریاچه و مناطق مسكوني و تفرجگاهي اطرام آن ميتواندد محي دي مناسدب و
دلپذیر باشد
 -2مواد و روشها
جهت نمونه برداري هاي فيزیكي و شيميایي آب با توجه به شدكد دریاچده ،وسدعت ،عمدق ،موقعيدت
ورودي و خروجي تعداد  5ایستگاه در پهنه آبي دریاچه در ن ر گرفته شد نمونههداي آب بوسديله روتندر از
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تا عمق برداشته شد جهدت انددازهگيدري عوامدد فيزیكدي وشديميایي آب از روش كدار

استاندارد براي آزمایش آب ارایهشده توس انجمن بهداشت عمومي آمریكا ) (APHA, 2005استفاده شدد
نمونهبرداري از ماهيان براسب ساختار جمعيت در  34ایستگاه م العاتي انجا شده و بدراي نموندهبدرداري
ماهيان از روشهاي مختلف تعيين ساختار جمعيت ماهيان ن ير تور گوشدگير (انت داري) ،تدور محالدرهاي
(پره) و پرتابي (ساليك) استفاده شده است
 -3نتایج
خ له نتایج آناليز فيزیكي و شيميایي آب در طي سال  1392و  1393در دریاچه مصدنوعي چيتگدر در
جدول شماره  1نشان داده شده است بر اساس نتایج االد از آناليز نمونهها از مهر ماه  1392تا مهر 1393
در دریاچه چيتگر ،ميدانگين سداالنه دمداي آب  18/4 ± 7/3بدا ادداقد  6/3در آذرمداه و ادداك ر 27/1در
مردادماه بر اسب درجه سانتيگراد بود
دامنه تغييرات اكسيژن محلول  6/56 ± 1/24تا  11/20با ميانگين  7/80ميليگر بر ليتدر بدود دامنده
مقدار هدایت الكتریكي در زمان نمونهبرداري بين  315تا  413با ميانگين ساالنه 373 ± 30ميكدروزیمن
بود مقدار سختي كد در ایستگاههاي تعيينشده در دریاچه چيتگر بين  103تا  127ميلي گدر در ليتدر (بدر
اساس كربنات كلسيم ) اندازهگيري شد و ميانگين ساالنه  119ميلي گر در ليتر بود در طول دوره نمونه-
برداري مقدار  pHدر این دریاچه بين  7/75تا  8/67و ميانگين  8/24 ± 0/28اندازهگيري شدد مقدادیر و
تغييرات سایر پارامترهاي فيزیكي و شيميایي آب در جدول  1و شدكدهداي  2و  3نشدان داده شدده اسدت
نتایج آناليز واریان
مختلف در س

یك رفه ) (ANOVAنشان داد كه ميدانگين پارامترهداي كيفدي آب در  5ایسدتگاه
اطمينان  %95فاقد اخت م معنيداراست )(P>0.05

از تعداد 18گونه ماهيان شناسایي شده در این دریاچه 11 ،گونه از كپور ماهيان ) ،(Cyprinidaeیك
گونه از ماهيان بومي (  )Capoeta bohseiبودند ماهيان زینتي ليدشده در این دریاچه همچون طوطي
ماهي ،پيرانا ،اسكار ،گربه ماهي رفتگر و گربه ماهي سياه گوش ااتماال توس گردشگران و اهالي من قه
به دریاچه رهاسازي شدهاند .گونههاي غيربومي غالب ماهيان دریاچه چيتگر را تشكيد دادند (شكد )4
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شكل .3نمودار تغییرات فسفر کل )(mg/l
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شكل  .4نمودار تغییرات نیتروژن کل برحسب )(mg/l

شكل  .5فراوانی ماهیان صیدشده به روش تورگوشگیر

شكل  .6فراوانی ماهیان صیدشده به روش تور پرتابی
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شكل  .7تصویر تعدادی از گونههای ماهیان صیدشده در دریاچه چیتگر
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 تا1392 نتایج ساالنه آنالیز پارامترهای فیزیكی و شیمیایی آب دریاچه چیتگر از مهرماه: 1جدول شماره
1393مهرماه
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 -4بحث
با توجه به دادههاي االد در دریاچه چيتگر در سال  1393از س

به عمق و پهنه آبي دریاچده فاقدد

الیهبندي ارارتي بود در پهنه آبي دریاچه چيتگر كمبود اكسيژن محلول مشاهده نشد
در اك ر ایستگاههاي نمونه برداري مقدار عمق دید سكشي دیسك تا كف دریاچده قابدد مشداهده بدود
مقدار ميانگين هدایت الكتریكي این دریاچه  373± 30ميكروزیمن

بر سانتيمتر بود

بنابراین از لحاظ شوري آب دریاچه چيتگردر طبقه آبهاي شيرین قرار ميگيرد ب ور كلي در دوره یك
ساله نمونه برداري در پهنه آبي دریاچه چيتگر ،غل ت تركيبات مضر نيتروژني كمتر از ادي بدود كده ایجداد
سميت براي آبزیان كند طوري كه ميانگين ساالنه غل ت نيتروژن نيتریتي  0/010ميليگر در ليتر بود
بر اساس مراجع استاندارد این اد از غل ت نيتریت داراي اثدرات سدمي نيسدت نيتدرات فدر اكسديده
نيتروژن ميباشد كه محصول نهایي پروسه نيتریفيكاسديون محسدوب مديگدردد و از مندابع الدلي تدأمين
نيتروژن مورد نياز توليدكنندگان اوليه بشمار ميرود
ميانگين غل ت نيتروژن نيتراتي دریاچه چيتگر 1/875 ±0/360ميليگر در ليتر بود نيتروژن كد شامد
نيتروژن معدني و آلي ميباشد
ميانگين نيتروژن كد دریاچه  2/063±0/433ميليگر در ليتر بوده است
دادههاي االد از اندازهگيريها نشان ميدهد قسمت عمده نيتروژن دریاچه به شدكد نيتدرات اسدت
ميانگين غل ت فسفر در شكد ارتوفسفات برابر  0/013ميليگر بر ليتر بود ميانگين فسفر كد در آب ایدن
دریاچه  0/035± 0/010ميلي گر بر ليتر بود
دردریاچه چيتگر نسبت ازت كد به فسفر بيشتر از  30است و بنابراین در فرایند یدوترومشددن ،فسدفر
نقش محدودكنندگي را ایفاء ميكند
مقدار غل ت كلروفيد آ به عنوان شاخصي از بيوماس جلبكي به طدور ميدانگين برابدر ميدانگين غل دت
كلروفيد آ  1/59±0/81ميكرو گر بر ليتر با دامنه تغييرات  0/43تا  3/75ميكروگر در ليتر بوده است این
اد از غل ت كلروفيد در دریاچههاي با س
نتایج آناليز واریان

تروفيكي خيلي پایين دیده ميشود

یك رفه ) (ANOVAپارامتر هاي فيزیكي و شيميایي آب نشان داد كه در س

اطمينان  95 %در ایستگاههاي پهنه آبي دریاچه در هر دوره نمونهبرداري تفاوت معنيداري بين دادههداي
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اندازهگيري شده مشاهده نشد و ميتوان اینگونه استنباط كرد كه آب دریاچه چيتگر همگن بدوده و تفداوت
كيفي افقي و عمودي در پيكره آبي این دریاچه مشاهده نشد
م ابق تحقيق اما جمعه و همكاران پارامترهاي اندازهگيدري شدده شدامد دمداي آب ،كليفدر كدد و
مدفوعي ،كلروفيد آ ،BOD5 ، pH ،مواد مغذي و نورسنجي با توجه به استانداردهاي مربوطده در محددوده
مجاز قرار داشته و دماي آب دریاچه در فصول مختلف به لورت طبيعي تغيير كدرده و الیدهبنددي ارارتدي
لورت نگرفته است و وضعيت بهداشتي آب دریاچه مناسب بوده است (اما جمعه و همكاران )1394
طبق مشاهدات ميداني و آناليز هاي آزمایشدگاهي ،كيفيدت آب در ایسدتگاه 1در من قده كاندال ورودي
تحت تأثير ورودي آب از رودخانه كن بوده و همچنين ایستگاه  5تحت تأثير اضور گردشگران و رهاكردن
خرده غذا ،هوادهها و اسكله قایقراني بوده است
اجم و س

آب دریاچه چيتگر تابعي از ميزان آب ورودي از كانال منشعبشده از رودخانه كن و ميزان

تبخير س حي از دریاچه ميباشد و خروجي در تما سال بسته نگه داشته شده و س

آب بده ادد سدرریز

نميرسد
توليد فتوسنتزي در این دریاچه بسيار ضعيف بود (ميانگين ساالنه توليد ناخال

اكسيژن در طدي یدك

شبانه روز به روش شيشههاي تاریك و روشن كمتر از  1ميليگر در ليتر بود)
اد م لوبيت توليدات اوليه به دورنماي استفاده و كاربريهاي دریاچه در آینده بستگي دارد اگر هددم
نگهداري وضعيت دریاچه چيتگر در ادود وضع فعلي باشد این ضعف در توليدات اوليه ميتواند یدك عامدد
م لوب در افﻆ كيفيت آب باشد تا از روند تغذیهگرایي و یوترومشدن و مشدك ت ناشدي از آن جلدوگيري
شود
در ماه هاي سرد سال ،پرندگان مهاجر از قبيد كاكایي ،قره غاز ،اردک و چنگدر بده من دور تغذیده و یدا
استراات در س

دریاچه اضور داشتند در طي دوره یكساله نمونهبرداري هيچگونه گياه آبزي ماكروفيدت

در دریاچه مشاهده نشد
از تعداد 18گونه ماهيان شناسایي شده در این دریاچه 11 ،گونه از كپدور ماهيدان) ،(Cyprinidaeیدك
گونه از ماهيان بومي (  )Capoeta bohseiبودند
ماهيان زینتي ليدشده در این دریاچه همچون طوطي ماهي ،پيرانا ،اسكار ،گربه ماهي رفتگر و گربده
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ماهي سياه گوش ااتماال توس گردشگران و اهالي من قه به دریاچه رهاسازي شدهاند.
گونه هاي غيربومي ،غالب ماهيان دریاچه چيتگر را تشكيد دادند؛ آنهدا ممكدن اسدت بددليد تغذیده از
دیتریت وكفزیان در رسوبات بستر ،بار مواد مغذي و س

تروفي دریاچه را افزایش دهندد الدوال معرفدي

ماهيان غيربومي به دریاچه توس مرد ميتواند عواقب بدي براي زیسدت بدو دریاچده همچدون رقابدت
غذایي ،انتقال بيماري و توليد ماهيان دورگه داشته باشد)(Pazooki et al, 2011

در تحقيقي كه توس باقري و همكاران انجدا شدد نشدان داده شدده كده  95درلد از جمعيت ماهيان
دریاچه گونههاي مهاجم ن ير تيزكولي ،ماهي آمورنما و مروارید ماهي بوده كه همگي از فيتوپ نكتون و
جلبكهاي چسبيده به بسترتغذیه مددديكنندددد ،عد توازن تغذیهاي ماهيان دریاچه باعﺚ برهم زدن زنجيره
غذایي ميگيرد
بنابراین جهت كنترل این ماهيان و كامدشدن هر غذایي دریاچه معرفي ماهي شكارچي پيشنهاد شددد
تا از طریق مبارزه بيولوژیك توازن ماهيان افﻆ و اكوسيستم دریاچه به تعادل خود برسد (باقري و همكاران،
)1394
 -5نتیجهگیری
ب ور كلي باتوجه به داده هاي االد از این تحقيق در مقایسه با جداول مرجدع و بدا توجده بده مقددار
عددي پارامترهاي فيزیكي و شيميایي آب ،شاخ

س

تروفيكي دریاچه چيتگدر در دو سدال اول بعدد از

آبگيري در اد دریاچههاي اولترا اوليگوتروم بود )(TSI<40
باتوجه به جوان بودن دریاچده و همچندين نسدبت نيتدروژن بده فسدفر ،در ایدن دریاچده فسدفر نقدش
محدودكنندگي را ایفاء كرده و عليرغم غل ت كافي نيتروژن س

تروفي پایين است هدر پيكدره آبدي در

طول زمان به سمت یوترومشدن ميد دارد
در مورد دریاچه مصنوعي چيتگر باتوجه به كداركرد و هددم ااددا آن ،كيفيدت شديميایي آب در ادد
م لوب بود و اگر چه س

تروفيكي این دریاچه در دوره نمونهبرداري در پایينترین س

تغذیهگرایي بدود

اما الز است براي پاک نگهداشتن آب و جلوگيري از رشد تغذیهگرایي در این منبع آبي اقدامات و تمهيدات
الز لورت گيرد
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 ضروري است تعدادل ارگدانيز هداي زندده دریاچده بده لدورت،لذا ع وه بر تعبيه سيستم پاالیش آب
بيولوژیك كنترل گردد در این مورد معرفي كنترلشده ماهي شكارچي از طریق مبارزه بيولوژیك مديتواندد
و گونهاي ماهيان و افﻆ تعادل اكوسيستم دریاچه مؤثر باشد
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