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 1397خرداد تاریخ پذیرش:                                                     1396آذر تاریخ دریافت: 

 چکیده
جنس  25جنس فیتوپالنکتونی و  36وجود   ،دریاچه اردالن در آذربایجان شرقیهای زیستی و غیر زیستی،  ویژگیبررسی 

شاخه و از فیتوپالنکتون ها  Chlorophytaو  Bacillariophyta های شاخه. را تایید کرددر این دریاچه زئوپالنکتونی 
Rotifera  106  ترتیب بهو زئوپالنکتون ها پالنکتون ها از زئوپالنکتون ها بیشترین فراوانی را داشتند. میانگین فراوانی فیتو

 × 

شناسایی  Tubificidaeو  Chironomidae  خانواده های ،از گروه کفزیانآب دریاچه بود. از در هر لیتر عدد  1863 و 15/19
g/m بررسی های ماهکفزیان طی  توده زی. میانگین ندگردید

.  جنس بستر دریاچه بیشتر از سیلت استکه بسیار فقیر بود،  9/0 2
 به ترتیب ای نقرهکپور  پرورشی کپور معمولی و های گونهگردید اما  شناساییبررسی هفت گونه ماهی این  دررس بود.  و

کل در و ازت  فسفر قادیرم نشان داد هیدرو شیمیبررسی . داد میتشکیل  را شده صیددرصد جمعیت ماهیان  45و  53 حدود
mg/m برحسب 03/6شده  گیری اندازهآ  و متوسط کلروفیل 779/0و  mg/L 073/0 معادل به ترتیبدریاچه 

بود. دامنه  3
نظر به اینکه  بود. موس میکرو 576الکتریکی  هدایتمیانگین  بود. mg/L 5/10تا    mg/L 4/6 تغییرات اکسیژن محلول از

  .، دوره رشد ماهیان گرمابی در این دریاچه بسیار کوتاه استکند میتجاوز  ºC20دمای آب دریاچه تنها در مرداد از  
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 مقدمه
 2014ت لیا  هااا آ آباناار سر ساا      فااو   آمار  اساس بر
 93 از انان مدا ار   کا  اسا   ب سه میلی ر تن  167 عاس م

%( 44میلی ر تان )  74صی  و طرنق از %( 56)میلی ر تن 
سرآم  حاصل  از  وص رت گرفت  اس   پروری آبایطرنق از 

 کا   اس ص ور آبانار بسیار بیشتر از سانر اقالم کشاورزی 
 ,FAO) اسا  انن بیاا رر امییا  هااا آ ت لیا  آباناار      

 کنا   ماآ امروزه وضعی  اقلییآ کش رمار اقتضاء  .(2016
از منابع آبآ ص رت گیرس.  برساری بارهک  می اره بیشترنن 

اساتااسه   منظا ر  با  معاو   تکثیر و پرورش آبانار شیالت 
اساتااسه از  باین  از مخازر متع س ذخیاره آ  کشااورزی    

سر سست ر کاار خا س   ها  پرورش آبانار نابع آبآ را انن م
از  بعضآلیکن  (.1380علیااسه و میکارار  قرار ساسه اس  )
باا ور ملالعاا  اولیاا  و بررسااآ  سرگذشاات اناان اقاا امات 

نک الرا ی   اساس برمنبع آبآ و تناا  پروری آبایپتا سیل 
بچ  مامیار گرمابآ با  انان مناابع ا  اام      کرس رماثاب  با 
 و بی ل ژناک  سااختار  اس  ک  بررسآ حالآ انن سر گرف .

قبل از مر اق امآ هاار   داط اغلب سر ما سرناچ  اک ل ژنک
  .(Li and Mathias, 1994) اس  الاامآ

کیل متری شیا  غرباآ   34سر   سرناچ  س  مخا آ ارسالر
عار    01º38´سر مختصات هغرافیااوآ  شارستار سرا  

ط   شرقآ و سر محل روساتای ارسالر   13º47´شیالآ و 
 باما    1364سر ساا   س  انن  .(1شکل ) اس  ش ه واقع

منلدا   مکتار از اراضآ  269 بیشتر از آ  کشاورزی تأمین
 153مسااح  آر سر زماار پرآباآ     بیشاین   و شا    اح اث

و با ور ارزناابآ تا ار ت لیا       آبریری متعاقب مکتار اس .
 آررماسااازی بچاا  مامیااار گرمااابآ سر سرناچاا  شاایالتآ  

آ  انان  . اسام  نافت  اس  مرسال انن رون  ص رت گرفت  و 
نک کا ا  ا حرافآ از روسخا ا  آالر چاای    وسیل  ب سرناچ  

 ماای  شاخ آالر چای نکآ از  .ش س مآ تأمین چکآ چای()
بااختری کا ه    ماای  سامنا  و از  باش  مآروسخا   تلخ  روس 
سرناچ  ارسالر  (.1373)افشین   گیرس مآ رمیق سرچشی  

کا  قبال از اهارای انان تحدیاق       نکآ از منابع آبآ اسا  
لیین ل ژنااک سر ما رس آر وها س   اشاا  و    پانا   اطالعاات 
 منا   یاز  و ناا ت ساع  پانا ار شایالتآ     برساری بارهمرگ    

م   از  .مآ باش ارزنابآ وضعی  اک ل ژنک انن منبع آبآ 

 غیار زنساتآ   و خص صایات زنساتآ  ارزناابآ  پژومش انن 
سستیابآ ب  ت لیا ی  امکار  منظ ر ب منلد   اقلیم سرناچ  و
 .ب س تر ملل  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 های دریاچه سد مخزنی اردالن : ایستگاه1شکل 

Figure 1: Sampling locations in reservoir lake of 

Ardalan. 

 
 مواد و روش کار
با ت ه  سرناچ   زنستآ و غیر زنستآ برای بررسآ ع امل 

  ب  شکل سرناچ   وسع   عیق  م قعی  وروسی و خروهآ
 سر ساخل سرناچ  و نک انستراه سر محل وروسی انستراه 4

سر س  مرحل   ما انستراهاز انن  برساری  ی    گرسن .تعیین 
 تابستار وو باار 1389سر زمستار  فصلآ ص رت ب 

  .(1ل شک) ص رت پذنرف 1390
  ل لا   وسایل   با    آ  لیتار   ناک  فیت پال کت ربررسآ   ها 
برساشات  شا .     پال کتا ر  ت راز  عب ر  ب ور( P.V.C) پلیکا

   ل لا    وسیل  ب   آ  لیتر 30 زو پال کت ر  برساری  ی     رایب
P.V.C میکرور 30  آپال کت  زو  ت ر  ت سط وش    برساشت  
سر . گرسنا    تثبیا   سرصا   4  ساب    ب  فرمالین باو  پاالن 

 و ح ام  تعیاین  ازبعا     پال کتا  آ   ماای   ی  ا    آزمانشراه
  منتدال   شیارش  لیتری میلآ 5  مای محاظ   ب   سازی میرن

  میکروساک   ت ساط    ماا   ی    رس    ساع  24 از  پس و
از کااناار    بارساری   ی  ا   و شا   شناسانآو   بررسآ  انن رت

 متار  ساا تآ  225اکیار با سلح مدلع  برسار  ی    وسیل  ب 
س  تکارار  با سر مر انستراه  برساری  ی   ا  ام گرف . مربع 

محاسب  و اراوا    مترمربع برحسبا  ام ش  و  تانج بررسآ 
و پاس از   شسات   متاری  میلاآ  5/0با الک  ما  ی   گرسن . 

قرار  بررسآ م رسسر آزمانشراه % 4فیکس ش ر با فرمالین 

 



  4هفت/ شماره  مجله علمی شیالت ایران                                                                                              سال بیست و

99 

 

 ازبا استااسه از کلی مای شناسانآ مختلف  ما  ی   گرفتن . 
تاکیک و Mellanby  (1963 )وPennak (1953 ) هیل 

شیارش ش   . زنت سه تر گروماای کاانار ب سیل  ترازوی 
 گرم ا  ازه گیری گرسن .   0001/0با سق   

ت ر  ازروش مای سام گذاری صی  مامیار سرناچ  از برای 
 80و  70   60   50  40  30 مای چشی گ شریر با 

پیکره اصلآ منلد  از  2سر از گره تا گره م اور   میلییتر
سر  داط واه  شرانط از  ظر سر حاشی  کشآ  پرهو سرناچ  

پس از تثبی  سر .  ی    ما ا  ام گرف شیب و پان  الزم 
 مای ونژگآبا ت ه  ب  ب  آزمانشراه منتدل و  %10فرمالین 

ش     شناسانآم رف مترنک و مرنستیک تاکیک و 
؛ عباسآ و میکارار  1378عب لآ  )

  .(Armantrout,1980; Saadati, 1977؛1378
آ   برساری  ی     شییآ می روبرای سن ش ع امل 

از سلح: )از سلح و عیق آ   ما انستراهروتنر سر  وسیل  ب 
ا  ام  یم متر ما  ه ب  کف( عیق: الن  نک متری سلح و 

    سما pHگرف . بعضآ ع امل فیانک شیییانآ از قبیل 
EC اکسیژر کربن اکسی  سی  کربنات بآ   کربنات  

 برساری  ی    محل     یترن   ارت فساات  ک ورت سر محل
روش استخراج   کلروفیل آ ب گیری ا  ازه ش . گیری ا  ازه

 750و  665 م ج ط  با اتا    و قراو  سر سو 
از  پسسانر ع امل   ام ش . ا  (UCB, 2005) ا  متر

 پروری آبایسر آزمانشراه پژومشک ه  ما  ی   تثبی  
آ الیا ش . برای سن ش سر بن را الآ  ساخلآ مای آ 

تارنک و روشن سر  مای بلریت لی ات اولی  )اکسیژ آ( از 
ع امل شیییانآ آ   گیری ا  ازه. سلح و عیق استااسه ش 

بر طبق روش کار استا  ارس ا  ین با اش  عی مآ آمرنکا 
برآورس ت لی  مامآ از طرنق  .(APHA, 2005) ا  ام ش 

کاانار ا  ام گرف . برای  ت سه زیهلبکآ و  ت سه زی
هلبکآ ابت ا غلظ  کلروفیل آ با روش  ت سه زیمحاسب  

و سر ضرنب   (UCB, 2005)ش   گیری ا  ازه سن آ طیف
 مای گروهتر  ت سه زیگرسن .   (APHA, 2005)ضر    67

 گیری ا  ازهگرم  0001/0ترازوی با سق    وسیل  ب کاانار 
(  برآورس ت لی  مامآ ا  ام 1گرسن . با استااسه از رابل  )

 . (Li and Mathias, 1994) گرف 

 =  آمام ی آورس ت ل بر
FCR

Uf
B

P
B 

               (1) رابل  

 P/B. اس هلبک نا کاانار  ت سه زی  Bسر انن رابل  
ک  برای  اس سرپا م ه سات  ت سه زی سب  ت لی  ب  

ک   Uf. ش س مآگرفت    ظر سر 4و برای کاانار  55هلبک 
سرص  و برای  20غذانآ برای هلبک  سمآ بارهضرنب 
ضرنب  FCR.  ش س مآگرفت    ظر سرسرص   25کاانار 

  ظر سر 5و برای کاانار  30ل غذانآ ک  برای هلبک تب ن
 . ش س مآگرفت  

  

 نتایج
 5هاانس از  36 پال کتاا ر سرناچاا  ارسالرسر بررسااآ فیت 

  شا ه  آبررسا  ماای  شااخ  از باین  . گرسن  نآشناساشاخ  
هانس   15( باا  Chlorophytaسابا )  یماا  هلباک شاخ  

( Bacillariophyta) شااخ  سناات م ماا   و بیشترنن تنا    
 آط رکل ب  آ را ب  خ س اختصاص ساسه ب س  .باالترنن فراوا 

ملالعااات پال کتاا  آ سرناچاا  ارسالر  شااار ساس بیشااترنن 
هیعی  فیت  پال کت  آ مرب ط ب  شااخ  باسایالرن فیتا باا    

و Cyclotella  Synedra    Navicula یماااا هااانس
Nitzschia   بیشاترنن   1انساتراه   (.1)ها و   اسا  ب سه

سر . میا رین فراوا اآ را سر طا   ملالعا  سارا با سه اسا      
  6هانس از   25بررسآ زو پال کتا ر ماای سرناچا  ارسالر    

  هامعاا   سر ترکیااب .شاااخ  زو پال کتاا  آ شناسااانآ شاا  
  شاخ   ب   مرب ط  تن    ارسالر بیشترنن  سرناچ  زو پال کت  آ 

Rotatoria   یماا  هانس باا Polyarthra،Brachionus 

،Filinia  انان شااخ      آو فراوا ا بیشترنن تنا     .باش  آم
شاخ  روتات رنا با  سرم ی  مرب ط ب  فصل باار ب سه اس . 

سرصااا  هیعیااا    64 یتااارسر ل عااا س 919میاااا رین 
(. 2شااکل ) سمناا  آماارا تشااکیل زو پال کتاا  آ سرناچاا  

 10کیترنن تن   و تراکم زو پال کت  آ سر زمستار تناا باا  
سر ماار لیتاار آ   عاا س 1309 اا   زو پال کتاا ر و تااراکم 

 مشام ه ش .
افاااانش نافاا   نجتاا ر تناا   و تااراکم زو پال کتاا ر مااا باا 

ماا  یاا    ما سر تابستار سو برابر و تراکم آر بل رنک  تن   آر
بیشاترنن   3ه انساترا  .سر مر لیتر آ  رسی  ع س 2509ب  

سر  .میا رین فراوا اآ را سر طا   ملالعا  سارا با سه اسا      
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خاا  اسه   زی سر سرناچ  سا  ارسالر   مای کف بررسآ گروه
شناساااااانآ  Tubificidaeو  Chironomidae ماااااای
   .گرسن 

 

 های فيتو پالنکتونی )عدد در :  ميانگين فراوانی  جنس1جدول 

 ليتر(دریاچه اردالن 
Table 1: Average abundance of phytoplankton genus 

in reservoir lake of Ardalan.  

جنس 

 فيتوپالنکتونی

اسفند 

1390 

خرداد 

1390 

مرداد 

1390 

Cyclotella 585000 280000 17025000 
Diatoma 290000 390000  

Gomphonema 210000 15000 40000 

Navicula 320000 275000 75000 

Nitzschia 680000 185000 62500 

Synedra 2985000 5510000 9225000 

Ankistrodesmus 650000 3715000 8475000 

Dictyosphaerium 65000 5000 787500 

Scenedesmus  25000 362500 

Oscillatoria   537500 
 Peridinium  400000 12500 

Trachelomonas 25000 1330000 800000 

Gonyostomum 615000   

Kirchneriella   225000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 های زئوپالنکتونی دریاچه اردالن   : درصد گروه 2شکل
Fig2: percentage of zooplankton in reservoir lake of 

Ardalan. 

 
ت سه کاانار طآ سو ماه خرساس و مرساس ب  ترتیب برابر  زی
ت سه طآ  گرم سر مترمربع ب س. میا رین زی 27/2و  45/0
گرم سر  9/0مای م رسبررسآ سر سرناچ  ارسالر  ماه

مترمربع ب س. هیعی  اصلآ مامیار سرناچ  را سر صی  با 
ای تشکیل  سام سو گ    پرورشآ کپ ر معی لآ و کپ ر  دره

مای رنا چشی   یا مامیار زناسی از سو  س. سر صی  با پرهسا

 یا و تیا ک لآ صی  ش   . میا رین تع اسی  گ    آم ر
 اراو  3 یا سر قالب شکل ع امل می رو شییآ سرناچ  

 ش ه اس . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : ميانگين عوامل هيدرو شيمی دریاچه سد اردالن 3شکل

Figure 3:  Average values of hydro chemical 

parameters in reservoir lake of Ardalan. 

 
  بحث

 با مرساس سر ما فیت پال کت ر تع اس ح اکثر بررسآ انن سر
اوج  .ش  مشام ه لیتر سر سل   میلی ر 19/39 میا رین

و  اا سر تابستار ب  سبب وه س   ر شک فانآ فیت پال کت 
ک    ر  بارا آ زما آ. سر فص   سم  مآسمای ملل   رخ 

 آال کت  و ک ورت زناس اس  فراوا آ فیت  پ سماپانین  کم
  .(Baluyut, 1983) ش س مآ مح وس
و  Bacillariophytaفیت پال کت  آ  مای شاخ 

Chrysophyta  شناخت  ای  درهغذای اصلآ کپ ر  عن ار ب 

شاخ   بررسآسر انن  .(Li and Mathias, 1994) ا   ش ه 
Bacillariophyta  71  مای ر ت پال کت از فی سرص

ت سط قابلی  مصر  ک  ساس را تشکیل ارسالر  سرناچ 
سر با ش ت نافتن رو   فراغنآ ش ر  .سار   را ای  درهکپ ر 

چنین  .نابن  مآغالبی    Cyanophytaمنابع آبآ  گروه 
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و میکارار   یرزاها آم)ش نر  مای سرناچ وضعیتآ سر 
( استار 1394عب الیلکآ و میکارار  )و خن قل   (1387

 مای سرناچ و سرتحدیدآ ک  سر  ز  ار مشام ه گرسن 
 مای گ   مااباس  حسنل  و تاال  ناسگارل  ا  ام ش   

اس   ش ه  گیری ا  ازه و شناسانآ ما آر تراکم وپال کت  آ 
 انن بررسآ  شار ساس ک  (.1396  منا  فر و عسل پیش )

% از هیعی  2سیا  فی  ما سر سرناچ  ارسالر تناا 
لذا   ا   اختصاص ساسه خ س ب ما را  فیت پال کت ر

 مای شاخ و وضعی   ش ه شناخت تاکس  اای 
را تاوی  آر   بی ل ژنک آ ملل   کیای  فیت پال کت  آ 

کیترنن تن   و تراکم بررسآ  ننسر ا. کن  مآ
 گ    10زمستار با  یبرسار  ی   سر   زو پال کت  آ

سل   سر مر لیتر آ  مشام ه  1309زو پال کت ر و تراکم 
سر  وزو پال کت  اا سر باار افاانش ناف  تن   و تراکم ش . 

ش  و  نآشناسازو پال کت ر سر سرناچ  هنس  21تابستار 
سل    2509 یا ب  باالترنن میاار خ س نعنآ  ما آرتراکم 

از  64% (Rotatoria) اسر مر لیتر آ  رسی . روتیارم
و  (2)شکل سرناچ  ارسالر را تشکیل ساس مای زو پال کت ر
گ    زو پال کت  آ سرناچ   ننتر مامهنس  17با ساشتن 

م رس تغذن  مختلف انن شاخ   یما هنس .باشن  آم
  اسی مای و غنآ از گیر   آمقرار  ما آرمامیار و الرومای 

 مثل هث  بارگ مای زو پال کت ر. مستن  3امرا       چر 
Cladocera  سر زناسی امیی  مامآ غذای عن ار ب 

 مصر   یا روتیارما اما( Jha, 2009) سار   پروری یآبا
پال کت ر سر سرناچ  ارسالر میا رین فراوا آ زو . ش    آم

 انرار ملالع  ش ه سر مای سرناچ سر ح  بسیاری از 
(Mirzajani et al., 2012) سر  ما آرتن    ک  سرحالآ ؛ب س

 ح  کیتری قرار ساش .
با  ما سرناچ تروفیکآ  مای شاخصچن  پارامتری سر ارزنابآ 

  یتاروژر با  فساار    استااسه از  سب  غلظ  م اس مغاذی 

(TN/TP)
 باشاا  30الااآ  10 سااب  بااین   اگاار اناان   1

(10:1≤TN/TP≤30:1)  آر اساا  کاا   ی سمناا ه  شااار
تغذنا  گراناآ وها س     سررو ا  مح وسن   یتروژر و فساار  

باشا   پاس محایط سارای     (TN/TP > 30:1)اگار   .  ارس

                                                           
1
 TN: Total Nitrogen و   TP: Total Phosphorus 

باشا     (TN/TP < 10:1)اگار   .مح وسن  فساار مسا   
ساروی  زاسه) صراهلل محیط سارای مح وسن   یتروژر اس  

سر تحدیدااآ کاا  ت سااط عاباا ننآ و   (.1396 میکااارار  و
بااا میکاارار   ا  ااام شا  حاااالت مختلاف تغذناا  گراناآ     

سر  ا احآ چاارگا ا  تااال     مح وسن   یتروژر و نا فسار 
بر (. اما 1396اس  )عاب ننآ و میکارار   ش ه بررسآا الآ 
سر سرناچ  ارسالر  سب   یتروژر   تانج تحدیق اخیر طبق 

سر سرناچ  ارسالر محا وسن     بنابرانن .ب س 7/10ب  فسار  
رو ا  تغذنا    ظ ا یتروژر و فسار وه س   اش  و ب نن لحا 

اشااکا   یترناا  و  معیاا الً  .باا س طبیعااآسرناچاا  گرانااآ 
ح  واسط و سیآ  یتروژر مساتن .   مای حال آم  یاک از 

سیآ و ن  یاه غیر  ن  یاه یرغآم  یاک متشکل از آم  یاک 
با   و سماای محایط    pH یرتاأث تحا   باشا  کا     سیآ مآ

با    سما و حتآبل رنک  با افاانش  ؛ش    آمنک نرر تب نل 
 10 نا  یاه  یار غ  آم  یاک سیآ  pHازای مر واح  افاانش 

 یترنا  از کاامش    .(Wu, 1998) نابا   برابر افااانش ماآ  
 با   ما ازی  غیار سر آ  نا ل ان   ما باکتری وسیل  ب  یترات 
  و  یترن  121/0. میا رین  یترات سر ارسالر آن  مآ وه س

mg/L 011/0   یاا ر اغلاب م اقاع  یتارات    س. ش محاسب  
 mg/L 5  بااالتر از  ماای  غلظا  با س و   mg/L 1از  کیتار 

نا فضا الت حی ا اات و ناا     ما ا سار اشآ از آل سگآ ت سط 
نکآ از ع امل   باش  مآحاصل از ک سمآ ماار   مای هرنار
بر خص صیات شیییاوآ و بی ل ژنک منابع  یرگذارتأثمام و 
 اثرگاذار مستدیم بار میااار ت لیا      ط ر ب و اس   pHآبآ 

بر ا حال  و سسترسآ ب  ما اس معا  آ مختلاف     pHاس . 
 6-5-00/9 پاروری  یآباا برای   pH. باترننگذارس آم یرتأث
سر س   آ  pH. (Woinarovich et al., 2010) باش  مآ

سر کا    و قلیاانآ با س   00/8- 34/8ارسالر سارای تغییرات 
و سرس آبآ قرار گرم آبآ  پروری آبای مناسب برایمح وسه 

 6-4-5/10  یااامداا ار اکساایژر محلاا    میچنااین .سارس
ه با س متغیار   بارساری   ی  ا   مای سورهسر سر لیتر  گرم میلآ

اکسایژر  مدا ار  اختالط مناسب آ   باس و باوه ساس  ک  
 ,.Horváth et al) ح  ملل   پرورش مامیارمحل   سر 

2008 Boyd, 1982; )تعیین میاار کلروفیال آ   .قرار سارس
و ترکیااب هیعیتااآ پال کتاا  آ شاااخص مناساابآ باارای   
مشاااخص  یااا سر وضاااعی  تروفیاااک مناااابع آباااآ    
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ر میاااا.  (Brönmark and Hansson, 2017)اساا 
mg/m مت سط کلروفیل سرناچ 

بار انان   کا    با س   03/6 3
 ,Lamparelli)هاا او  مرهااع اساااس و مدانساا  آر بااا 

وتارو  با    سرناچ  را سر حاا  گاذر از ما   ت ار مآ  (2004
 ماا ان  مداا ارمیااا رین  ساای  ناا ترو  معرفااآ  یاا س. 

بنااابرانن شاا ری آ   و باا س ماا س میکاارو 576الکترنکاآ  
سر اسا .  (Fresh water) شیرنن  مای آ سرناچ  سر ح  

 طا ر  با  سرناچا  میااار شااافی  سر زمساتار و بااار      انن 
ار مت ساط  تابست اما سرب س  سا تییتر  107مت سط ح وس 

 ط رکلآ ب ا تییتر ب س. اگرچ  س3/19میاار شاافی  ح وس 
 تاا اماا انان مسا ل       سرناچ  کم اس  انن سرح  شاافی  

و کم با سر   ای منلد  ش ن  مایعل  وزش باس ب  ح وسی
و  خ رسر رسا بات  مم ب ک  م هب  باش  مآعیق سرناچ  

 ساابآ آ  گاال آلاا سگآ . گاارسس مااآکاا ورت آ  افاااانش 
 ی مح وسکنناا هسر بساایاری از م اقااع از ع اماال سرناچاا  

. بار اسااس اصا      گارسس  ماآ ش ن  سر سرناچا  محسا     
 50آ  بااالتر از   شاافی  ح رامنیای م نرن  آ   میاار 

 ,IWMAGO)  یسا  مللا     پاروری  آبایسر سا تییتر 

 سرناچ  پش  سا  ارسالر  شناسآ مامآسر بررسآ . (2002

 ما آرک  می   ش   شناسانآگ    مامآ ب مآ و غیرب مآ  7
خ است  )مامیار پرورشآ( و  ط ر ب آبرنا سنرر  مای ح زهاز 

و  ش ه ا ا   ( وارس سرناچ  غیراقتصاسینا  اخ است  )مامیار 
مرب ط ب  ح زه آبخیا سرناچ  ارومی  سر  ارمامی از نک میچ

مامآ کپ ر معی لآ و غالبی   2ه و  . سرآر ناف   ررسن 
مشا س  گیر گ ش باسامفیت فاگ سر سرناچ  ارسالر سر صی  

غالاب با س.     یا آم ر. سر صی  با پره چشی  رنا مامآ اس 
 ونااژه با   غیراقتصااسی و  غیربا مآ حضا ر فاراوار مامیاار    

کاامش    سر سرناچا  ارسالر   یاا  آما ر تیاک لآ و  مای گ   
 خ اما   برت ار پرورشآ مامیار اقتصاسی انن سرناچ  را سر 

 مااای گ  اا اخیاار رساا خ  مااای سااا سر  متأساااا  ساشاا . 
یاراه  م   تیاک لآ  کاراس و غیره ب  یا آم رغیرب مآ  ظیر 

راکا  و هااری کشا ر     مای آ ب  اغلب  پرورشآ  مای گ   
؛ عبا لآ و  1378عباسآ و میکاارار   ص رت گرفت  اس  )

سو گ  اا   ساان آ زنساا . (Coad, 2010؛ 1387 اااسری  
حکان  از رش  بل آ  ای  درهپرورشآ کپ ر معی لآ و کپ ر 

 انن سو گ    سر سرناچ  ارسالر سارس.
 

 
 دریاچه پشت سد اردالندر  انيسن ماه وزن، طول کل وميانگين  :2جدول 

Table 2: Average length, weight and age of fishes in reservoir lake of Ardalan. 
 ابزار صيد رده سنی (mm)طول کل   (g)وزن بدن  تعداد نام علمی نام فارسی ردیف

 Alburnus مروارن مامآ معی لآ 1

hohenackeri* 
8 14/3 ± 2/2  13/64 ± 1/14  پره 2-1 

Carassius gibelio* 3 16/115 مامآ ح   )کاراس( 2 ± 0/193  67/133 ± 7/134  پره/سام 3-1 

Cyprinus carpio* 58 52/338 کپ ر معی لآ )پرورشآ( 3 ± 9/380  38/205 ± 4/141  پره/سام 5-1 

 Hemiculter مامآ تیاک لآ 4

leucisculus* 
33 78/1 ± 3/4  23/52 ± 6/20  پره 2-1 

 ای )فیت فاگ( کپ ر  دره 5
Hypophthalmichthys 

molitrix* 
29 21/613 ± 1/212  38/368 ± 8/52  سام 3-1 

 Pseudorasbora مامآ آم ر یا 6

parva* 
45 10/2 ± 9/1  52/53 ± 5/10  پره 3-1 

Rutilus frisii 1 0/91 مامآ سای  سرنای خار 7 ± 0/0  0/227 ± 0/0  پره 2 

 * مامیار غیر ب مآ صی ش ه از سرناچ  ارسالر

 
 ک چاک  ماای  ا ا ازه سر انن بررسآ وه س کپ ر معی لآ سر 

بیاا رر   گارم(   30و وزر زنار   متر میلآ 117)ط   کل  تا 
سر شارانط طبیعاآ سرناچا      گ  ا   اننم فدی  ت لی  مثلآ 

بچا   انن مس ل  سر  سب  رماسازی ساالیا    ک   اس ب سه 

ماامآ ساای  سرناای خاار  یاا      مامیار بان  لحاظ گارسس.  
ط ر تصاسفآ ب  میراه کپ رمامیار پرورشاآ با     احتیاال ب 

 سرناچ  معرفآ ش ه اس .
خشک فیت پال کت ر با استااسه از  ت سه زیمحاسب  مد ار 
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 شار ساس ک  مد ار مت سط آر سر سرناچ   آکلروفیل 
. ارتباط (3ب سه اس  )ه و   mg/L 4/0  ارسالر ح وس

مآ باش ؛ بین ت لی ات اولی  و میاار ت لی  مامآ مشخص 
  (2003و میکارار ) O'Reillyبل رنک  بر اساس ملالع  

 یسرص  30کامش   ی اول ی اتت ل یسرص  20کامش 
مد ار ت لی  . سر انن بررسآ برسارسرا سر  آمحص   مام

کیل گرم  77/73خ ار برای سرناچ  ارسالر  هلبک مامآ 
سر  عیالً. اما با ت ه  ب  اننک  ش س مآ بینآ پیشسر مکتار 

اچ  امکار پرورش فصل زمستار ب لیل شرانط حرارتآ سرن
هلبکآ باار و  ت سه زیتناا لذا بان      ارسمامآ وه س 

تابستار را سر  ظر بریرنم ک  بر انن اساس مت سط 
مت سط ت لی  مامآ و  mg/L 34/0هلبکآ  ت سه زی

 کیل گرم 5/62 فیت پال کت ر خ ار سر فص   باار و تابستار
م  ب س. با ت ه  ب  سر مر مکتار از سرناچ  ارسالر خ ا

مکتار افاانش  153تا  7سلح سرناچ  از   سار وسیع 
اس . با فر   بینآ پیشتن قابل  44/0-6/9ت لی  از 

مکتار سرناچ  افاانش ت لی  مامآ  64مساح  مای  ح وس 
 .ش س مآ برآورسسرناچ  کل تن برای  4ح وس 

 
مقادیر کلروفيل آ و زیتوده جلبکی در دریاچه  :3جدول 

 های مختلف سدمخزنی اردالن طی ماه

Table 3: Chlorophyll-a values and algae biomass in 

reservoir lake of Ardalan. 
کلروفيل  

  (µg/L)آ

 زیتوده جلبکی

(mg/L) 

توليد ماهی 
(kg/ha) 

 3/96 53/0 8/7 89اسان  

 63 34/0 13/5  90خرساس 

 62 34/0 06/5 90مرساس 

 77/73 4/0 6 میا رین

میا رین فص   

 گرم
09/5 34/0 5/62 

 
 م رسبررسآ مای ماهکاانار طآ  ت سه زیمیا رین 

و با ت ه  ب  حض ر  اس  ب سه مترمربعگرم سر  2/1±9/0
میاار ت لی  مامآ   غالب سو گروه شیرو  می ه و ت بیاسی ه

کیل  سر مکتار متغیر ب س ک  با  9/0-5/4خ ار از  زی کف
ت لی   مکتاری سرناچ  میاار 64میا رین  فر  مساح 

کیل  سر سلح سرناچ  بر اساس ت ار طبیعآ متص ر  40تا 
خ ار م ه س سر  زی کفخ ام  ب س ک  ه ا از مامیار 

ذخانر کاانار سرناچ  ب   سب  سانر . باش  مآسرناچ  
 ,.Mirzajani et alسر انرار ) م رسبررسآ مای سرناچ 

 میر مای شاهضعیف ب سه اس .  العاسه ف ق (2012
ط   و وزر پاوین  یا سارای از سرناچ  ارسالر  صی ش ه

و ع م  غیراص لآ مای برساش ک    رس  مآ  ظر ب .   ب س
هیعی  ما ع از ترمیم   ذخانر مناسبوه س منابع غذانآ 

مرتبط با  مای فعالی ا  ام  ه اس . لذا ش گ    انن
  ظر ب ناچ  ضروری سرسر  میر  شاهبازسازی ذخانر 

  .رس  مآ
ت  ب  باروری طبیعآ بس مای آ مد ار محص   مامآ سر  

کیل گرم سر مکتار اس   25-100 منبع آبآ متغیر و اغلب
میا ن  آ چ  سر   م نرن  ش    خ بآ ب  آبریرمااگر  ونژه ب 

برساش  مامآ تن  1-2 ت ار مآ ش س مآسن ه م ارستار 
  (.1372واننار آونچ   ی س )

سره  حرارت آ  سر سرناچ  ارسالر تناا سر چاار ماه از 
سره   15سا  )از خرساس لغان  شارن رماه( بیش از 

برای پرورش مامیار گرم آبآ  ت ا   مآب س و گراس  سا تآ
ی نک امامیار سار مای گ   می    ط رکلآ  ب . باش مناسب 

سر سیستم و  سامن  حرارتآ ملل   برای رش  خ س مستن 
-20فعا  خ س را سر سمای تغذن   ما گ   پلآ کالچر اغلب 

اما سمای مناسب رش  برای  کنن  مآآغاز گراس  سا تآ 15
 اس گراس  سره  سا تآ 20-25 کپ ر مامیار چینآ سمای

(Woinarovich et al., 2010) .شرانط سمانآ  فد ار
برای را مناسب سر سرناچ  ارسالر ط   سوره پرورش 

  سار . از س ی سنرر  یان  مآمامیار گرم آبآ ک تاه 
و نخ بستن سلح کامش ش ن  شاافی    ش ن  سلح آ 

را برای  مانآ مح وسن   سا نام سر برخآ از اسرناچ  
 بر انن اساس. ان اس  ی سه اس  آبآ سرس مامیار پرورش

امکار پرورش مامیار گرمابآ سر سرناچ  تناا سر سوره 
. ک تامآ از سا  )از اواسط باار تا پانار تابستار( مایاس 

سوره پرورشآ  نکبنابرانن برای رسی ر ب  وزر بازاری سر 
   ا  ازه مامیار رماسازی ش ه بسیار بیشتر از آرتابستا  

با سر  ظر . ش س مآمشام ه  3چیای بان  باش  ک  سر شکل 
رماسازی بچ    ش ه بررسآگرفتن هییع فاکت رمای 
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  کپ ر سرگن ه و ای  درهمامیار با مح رن  س  گ    کپ ر 
گرم باین  خ ام  ب س.  200کپ ر معی لآ سر اوزار ح وس 

با ت ه  ب  فدر ش ن  گیامار آبای ماکروفی  سر سرناچ  
غذای مرر آ ک  از اس    فان ه بآکپ ر علاخ ار  رماسازی

سر  م رس یاز مای زنرساخ س. وه س سستآ استااسه گرس
ساما  مآ ضانعات کشاورزی امکار منلد   میچنین 

 اربرای پرورش  یی  متراکم مامیرا شرانط الزم  ت ا   مآ
 اولی  و برآورس اقتصاسی  ک   یازمن  انمایا  ی گرم آبآ

  اهرانآ سقیق خ ام  ب س. رنای بر ام 
 

 منابع
 وزارت .او  هل  .انرار مای روسخا   .1373 ،ی. افشين،
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وضعی  فیانک شیییانآ آ  و سلح تغذن  گرانآ 
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 شار استار  ملالع  سرناچ  س  خن قل  شارستار ماه
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Abstract  

In this study the biotic and abiotic characteristics of Ardalan dam reservoir was studied from 

2011 to 2012. Diatoms, Bacillariophyta, was the main phylum of phytoplankton in Ardalan 

dam reservoir that was dominant in the most seasons and green algae, Chlorophyta, was the 

second dominance groups. Survey of zooplanktons showed there were 25 genus from 6 

phylum, and Rotatoria constitute 64% of the zooplanktons in. The average phytoplankton and 

zooplankton abundance during this study were about 19.15×10
6
 and 1863 per liter of lake 

water respectively. Survey of benthic communities showed that Chironomidae and 

Tubificidae were the main benthic groups in Ardalan dam. Average of benthic biomass during 

this survey was 0.9 gr/m
2
 which is very poor. Sediments in Ardalan dam was mostly of silt 

and clay. Fish structure survey by gill nets in Ardalan dam showed that common carp and 

silver carp, by %53 and %45 respectively were the main economical species in the dam. 

Hydro chemical survey showed that total phosphorus and total nitrogen were 0.073 and 0.779 

mg/L respectively. The amount of chlorophyll a was 6.03 mg/m
3
. The range `of dissolved 

oxygen was 6.4-10.5 mg/L. Average of EC was 576 µs/cm. Since the water temperature just 

in august month was more than 20ºC, the appropriate period for warm water fish culture in 

this reservoir is limited. 
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