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شناسائی و بررسی ساختار آبزیان دریاچه شهدای خلیج فارس ،چیتگر-تهران
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 -1استاديار ،پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلی ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترويج
کشاورزي انزلی
 -8کارشناس پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلی ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترويج
کشاورزي انزلی
 -3کارشناس پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلی ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترويج
کشاورزي انزلی
 -4مربی پژوهشی پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلی ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و
ترويج کشاورزي انزلی

چکیده
در اين مطالعه شناسائی و تعیین ترکیب گروههاي فیتوپالنکتون ،زئوپالنکتون ،بنتوز و ماهیان بمنظور حفظ کیفیت آب درياچه چیتگر
بین سالهاي  1358و  1353انجام گرديد .براساس نتايج  39گروه فیتوپالنکتونی شامل باسیالريوفیتا ( 18جنس)،کلروفیتا ( 19جنس)،
سیانوفیتا ( 9جنس) ،دينوفالژالتا ( 8جنس) و کريزوفیتا ( 1جنس) شناسائی گرديدند ،شاخه کلروفیتا از نظر میزان جنس هاي
فیتوپالنکتون غالب بوده است .همچنین  33گروه زئوپالنکتونی شامل آرتروپودا ( 3جنس) ،پروتوزوآ ( 3جنس) ،روتاتوريا ( 82جنس)،
نماتود ( 1جنس) ،گاستروتريک (جنس  )8و الیگوخت ( 1جنس) شناسائی شدند .بیشترين جنسهاي مشاهده شده متعلق به شاخه
روتاتوريا بوده است .سه گروه زود میران ،دوباالن و کم تاران در بررسی کفزيان درياچه چیتگر مشاهده شدند .در بررسی ماهیان 12 ،گونه
ماهی از خانواده هاي  11( Cyprinidaeگونه) 1( Cichlidae ،گونه) 1( Loricariidae ،گونه) 1( Pangasiidae ،گونه)،
 1( Serrasalmidaeگونه) 1( Poeciliidae ،گونه) 1( Salmonidae ،گونه) و  1( Scaridaeگونه) مورد شناسايی قرار گرفت .از بین
ماهیان ،تنها يک گونه سیاه ماهی  Capoeta buhseiاز ماهیان بومی در طی مطالعه مشاهده شد .بطورکلی يافته ها تائید کرد ،غالب
گروههاي پالنکتونی درياچه بیانگر کیفیت مطلوب آب درياچه است .همچنین ماهیان مهاجم و غیربومی ،غالب ماهیان درياچه بوده که
میتواند باعث افزايش سطح تروفی درياچه گردد.
واژگان کلیدی :فیتوپالنکتون ،زئوپالنکتون ،کفزیان ،ماهیان ،دریاچه چیتگر

تاريخ دريافت مقاله :
تاريخ پذيرش مقاله :
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53/23/31
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را درکشور اشغال کرده اند ،تیزکولی  ،آمور نما  ،ماهی
حوض ،مهمترين گونه هاي مهاجم آب شیرين محسوب
می شوند که فاقد ارزش اقتصادي بوده و بشدت در
اکوسیستمهاي آب شیرين کشور بخصوص ناحیه شمال
کشور پراکنش وسیعی يافته اند [13و . ]84
شناسائی فون آبزيان در درياچههاي طبیعی و مصنوعی از
دهه  92توسط مرکز تحقیقات شیالتی استان گیالن آغاز
گرديد .از مهمترين آنها در سالهاي اخیر میتوان شناسائی
آبزيان درياچه ارس [ ، ]1شناسائی بی مهرگان آبزي و
ماهیان درياچه حسنلو [ ، ]2شناسائی فون و فلور درياچه
هاي مهاباد و ماکو [ ،]5شناسائی ماهیان و بی مهرگان
درياچه دشت مغان [ ، ]12شناسائی آبزيان درياچه هاي
پشت سد استان زنجان [11و  ،]18را نام برد .درياچه
شهداي خلیج فارس (چیتگر) بزرگترين درياچه مصنوعی
کشور و خاورمیانه می باشد که در سال  1358تاسیس شد
[ .]13مطالعه حاضر براي اولین بار در درياچه چیتگر انجام
گرديد و هدف از اين مطالعه شناسائی فیتوپالنکتون،
زئوپالنکتون ،بنتوز و ماهیان جهت شناخت اولیه از اين
اکوسیستم بمنظور توسعه پايدار و حفظ کیفیت آب که
قسمتی از طرح جامع مطالعات آبزي پروري درياچه
شهداي خلیج فارس -چیتگر بوده است.

 -1مقدمه
يکی از مهمترين فاکتورهاي کیفیت آب پالنکتون
میباشند ،جوامع فیتوپالنکتونی در برابر تغییرات محیطی
واکنش بسیار سريع نشان میدهند .ساختار جمعیت
پالنکتونی نه تنها وابسته به میزان غلظت نوترينتها می
باشد[ ،]1بلکه عوامل ديگر نظیر فاکتورهاي فیزيکی (دما،
شوري ،کدورت ،هدايت الکتريکی) و شیمیائی (ويتامین،
آنتی بايوتیک) و عوامل بیولوژيک نیز در آن نقش مهمی
دارند[ 8و  .]31بطورکلی جوامع پالنکتونی در مکان و
زمانهاي متفاوت ثابت نبوده و تغییرات فصلی و ساالنه
فراوانی را باعث میشوند [ .]3بین گروههاي فیتوپالنکتون
جلبک سبز -آبی از اهمیت وافري برخوردار است ،اين
شاخه توانائی زيادي به شکوفائی در درياچه ها داشته و
تعداد زيادي از گونه هاي آن قادر به ايجاد شکوفائی
پالنکتونی سمی هستند .زئوپالنکتون يکی ديگراز
پارامترهاي زيستی بوده که نقش مهمی را در اکوسیستم
درياچه ها و زنجیره غذائی ايفا می کند .برخالف
فیتوپالنکتون و جلبکها ،زئوپالنکتون قادر به تولید در
زنجیر غذائی خودشان نمی باشند .آنها مصرف کننده
میلیون ها جلبک و کنترل کننده وضعیت شکوفائی
فیتوپالنکتون هستند .زئوپالنکتون منبع غذائی با ارزش
براي ماهیان پالنکتون خوار و ساير آبزيان بوده است .اين
موجودات شناور همانند يک پمپ بیوژلويک عمل کرده و
مسیر انتقال انرژي از فیتوپالنکتون (تولید کننده گان
اولیه) به مصرف کننده گان سطوح باال همچون ماهیان و
پستانداران دريائی میباشد [.]4
ماهیان آب شیرين عمده طول عمرشان در آبهاي شیرين
در رودخانه ها و درياچه هاي با شوري کمتر از 2/29
درصد زيست میکنند ،تقريبا  48درصد از کل گونه هاي
در آب شیرين بسر میبرند ،ماهیان آب شیرين داراي

 -2مواد و روش کار
 -1-2منطقه مورد مطالعه

درياچه چیتگر به مساحت  132هکتار و در شمال غرب
شهر تهران در مجاور پارک جنگلی چیتگر واقع شده است
 ،منبع اصلی تامین آب اين درياچه از رودخانه کن بوده و
ساالنه بمیزان  8میلیون متر مکعب بوده است[ .]13حجم
درياچه پشت سد در حدود  3/9میلیون متر مکعب برآورد
گرديد .طول تاج سد درياچه  132متر و عرض آن  18متر
و عمق آن بین  8تا  3/9متر ،طول پهنه ساحلی پیرامون
درياچه  4222متر و طول درياچه  1392متر میباشد
[ .]13براساس مشخصات درياچه  9ايستگاه در پیکره
محیط آبی انتخاب گرديد ،ايستگاه ( 1عرض شمال " ' 21
 ، 39° 44طول شرقی "  ( 91° 18' 54در سرزير،
ايستگاه شماره ( 8عرض شمالی " ، 39 ° 44 ' 41طول
شرقی"  ) 91° 13 ' 18در منطقه ورودي شمال شرقی
بود ،ايستگاه شماره ( 3عرض شمالی " ، 39° 44' 31طول
شرقی"  (91° 18 ' 31در عمیقترين نقطه درياچه در

ساختار فیزيولوژي متفاوتی با ماهیان آب شور هستند54 ،
درصد از صید ماهیان آب شیرين در کشورهاي در حال
توسعه رخ میدهد [ .]9اين میزان صید ،غذا و اشتغال
میلیونها مردم فقیر را در جهان تامین میکند .عالوه بر اين
در افزايش تجارت ،توريسم و تفريح و سرگرمی (صید
ورزشی) و افزايش بهرهوري نقش بسزائی دارد .]3[ .ماهیان
غیر بومی بسیاري طی دهه هاي اخیر بطور خواسته يا
ناخواسته به آبهاي داخلی ايران معرفی گرديدند .اين
ماهیان مهاجم زيستگاه اکولوژيک بسیاري از ماهیان بومی
32
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واقع قسمت میانی و ايستگاه ( 4عرض شمالی" ° 44' 51
 ، 39طول شرقی"  91° 18' 35در قسمت جنوب جزير
شمالی و عالوه برآن آخرين ايستگاه ( 9عرض شمالی"
 ، 39 ° 49 ' 28طول شرقی  ( 91° 18 41در ناحیه
کم عمق در قسمت شمال جزير غربی بوده است .تمامی
نقاط ايستگاههاي نمونه برداري با استفاده از  GPSمدل
( Garmin (60 CSxثبت گرديدند (شکل  .)1نمونه
برداري از فیتوپالنکتون ،زئوپالنکتون و کفزيان ،در 2

مرحله در مهر ( ،)58 /1/13آذر ( ،)58/5/83بهمن (
 ،)53/11/82ارديبهشت ( ،)53/8/32خرداد (،)53/3/89
مرداد ( ،)53/9/82شهريور( )53/3/84و آبان ()53/2/9
طی ساعت  12الی  18/32با استفاده از شناور با قدرت
 92اسب انجام شد .نمونه برداري از ماهیان دردو مرحله
در ماههاي خرداد ( )53/3/89و شهريور( )53/3/84میسر
گرديد.

شکل ( )1ایستگاههای نمونه برداری از آبزیان در دریاچه شهدای خلیج فارس چیتگر ،تهران سال 1932-39
(باقری و همکاران )1931
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نمونه ها با الک  2/9میلی متري شسته شد و پس از
فیکس شدن با فرمالین  %4در آزمايشگاه مورد بررسی قرار
گرفتند .سپس با استفاده از کلیدهاي معتبر از جمله []15
و [ ]82تفکیک و شناسايی شدند.

 -2-2نمونه برداری فیتوپالنکتون
با استفاده از روتنر يک لیتري در اليه هاي سطح و عمق
در ايستگاهها انجام گرديد .بدلیل عدم وجود اليه بندي
حرارتی نمونه هاي سطح و کف را بعد از انتقال به سطل
 12لیتري همگن نموده و به میزان يک لیتر آب را وارد
ظروف نمونه برداري کرده و سپس با فرمالین  4درصد
تثبیت گرديدند[ .]14درآزمايشگاه نمونهها پس از تعیین
حجم و همگن سازي در محفظه هاي  9میلی لیتري
رسوب داده شده و با استفاده از منابع [.]11 ،13 ،19
توسط میکروسکوپ اينورت شناسايی و سپس شمارش
گرديدند.

 -1-2نمونه برداری ماهیان
نمونه برداري از ماهیان درياچه در  34منطقه با استفاده از
ابزارصیدگوشگیر ،سالیک و پره انجام گرديد ،نمونه برداري
از ساعت  5صبح تا  1غروب با استفاده از يک فروند قايق
با قدرت  89اسب بوده است ،جزئیات ايستگاههاي
نمونه برداري و ابزارصید در گزارش نهائی توسط باقري و
همکاران [ ]13ذکر شده است .برخی از ماهیان بعد از
صید در فرمالین  12درصد فیکس و به آزمايشگاه ماهی
شناسی جهت شناسائی منتقل و بقیه بعد از شناسائی در
درياچه رها سازي گرديدند .سپس نمونه ها جهت
شناسايی گونه اي مطابق با استانداردهاي موجود بیومتري
[ ]81و با استفاده از کلیدهاي شناسايی معتبر [،]88

 -9-2نمونه برداری زئوپالنکتون
با استفاده از ابزار نمونه برداري  Juday netبا چشمه 32
میکرون و قطر  82سانتی متر بصورت دستی از کف تا
سطح بصورت کششی صورت گرفت ،سپس زئوپالنکتون
جمع آوري شده در محفظه تور را به ظروف  892میلی
لیتري منتقل نموده و با فرمالین  %4تثبیت و جهت
شناسائی وشمارش به آزمايشگاه پالنکتون منتقل شدند.
در آزمايشگاه نمونه ها بعد از تعیین حجم و همگن سازي
با استفاده از پیپت به محفظه هاي  9میلی لیتري
شمارش ( )Hydro-Bios KIELمنتقل شده و بعد از 84
ساعت رسوبدهی با استفاده از میکروسکوپ اينورت
( )Leitz- LABOVERT F-Sموردشناسائی و شمارش
قرار گرفتند .روش نمونه برداري براساس منابع ]13[ :و
شناسائی زئوپالنکتون با استفاده از کلیدهاي [11و ]12

[ ]84[ ،]83و [ ]89شناسائی شدند.
 -9نتایج
 -1-9فیتوپالنکتون
دراين مطالعه 39جنس فیتوپالنکتونی شامل باسیالريوفیتا
يا دياتوم ها ( 18جنس) ،کلروفیتا ( 19جنس) ،سیانوفیتا
( 9جنس) ،دينوفالژالتا ( 8جنس) و کريزوفیتا ( 1جنس)
شناسائیگرديدند .بیشترين تعداد گروههاي فیتوپالنکتونی
در شهريور  53با تعداد  83جنس و کمترين در ماه آذر
 58با تعداد  12جنس بوده است (جدول  .)8شاخه
دياتوم ها در همه ماهها از نظر تعداد جنس هاي
فیتوپالنکتون غالب بوده است ،و بیشترين تعداد جنس در
ماه بهمن  58مشاهده شد.

انجام پذيرفت.
 -4-2نمونه برداری کفزیان
نمونه برداري از کفزيان بوسیله گرب ( Van-Veen

 )Grabبا سطح مقطع  422سانتی متر مربع انجام گرفت،
در  9ايستگاه نمونه برداري با سه تکرار صورت پذيرفت.

جدول ( : )1اسامی و فراوانی (سلول در لیتر) فیتوپالنکتون شناسائی شده در دریاچه شهدای خلیج فارس ،چیتگر -تهران
سال 1932-39

Bacillariophyta

مهر32-

آذر

بهمن

اردیبهشت39-

خرداد

مرداد

شهریور

آبان

Achnanthes

090999

049999

109999

2109999

30999

190999

109999

32999
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10999

130999

1900999

0999

09999

92999

1204999

1900999

410999

190999

1090999

0999

0999

4999

4999

Cyclotella
Diatoma
Cocconeis

910999

000999

012999

140999

92999

90999

90999

24999

Navicula

12999

04999

20999

44999

4999

20999

4999

90999

Nitzschia

4999

44999

4999

02999

92999

4999

0999

Cymbella

4999

Epithemia

109999

1032999

9002999

24999

4999

4999

4999

4999

4999

Synedra
Gomphonema

4999

Amphora
24999

Caloneis
Chrysophyta

232999

000999

120999

009999

100999

Dinobryon
Chlorophyta

4999
10999

20999

12999
40999

09999

24999

24999

4999

120999

499

Botryococcus

12999

0999

4999

4999

12999

Chlamydomonas

4999

Codatella

0999

Cosmarium

44999

Kirchneriella

24999

Mougeotia

29999

Franceia
12999

Oocystis

4999

4999

4999

40999

130999

4999
120999

09999

Pediastrum
Pandorina

0999

12999

Scenedesmus
Strastrum

10999
12999

Ankistrodesmus

20999

4999

Carteria

4999

Radiococcus
)1 ادامه جدول

Cyanophyta
18222

4222

84222

82222

33

4222

Anabaena

84222

Oscillatoria
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9222

4222

Microcystis

13222

4222

Dactylococoopsis

82222

Chroococcus
Dinoflagellata
Gymnodinium

84222

Peridinium

82222

18222

2222
32222

13222

4222

82222

82222

33222

18222

و  Oligochaetaبا تعداد  1جنس شامل بوده است
(جدول  .)8بیشترين تعداد گروههاي زئوپالنکتونی در مهر
 58با تعداد  81جنس و کمترين در ماه بهمن  58با تعداد
 1جنس بوده است .گروه  Rotatoriaدر همه ماهها از
نظر تعداد جنس هاي زئوپالنکتونی غالب بوده و بیشترين
آن در ماه مرداد  53با تعداد  19جنس مشاهده شده
است (جدول .)8

 -2-9زئوپالنکتون

در اين مطالعه  33جنس زئوپالنکتونی شامل
3( Arthropodaجنس)3( Protozoa ،جنس)،
1( Nematodaجنس)،
82( Rotatoriaجنس) ،
8(Gastrotrichaجنس) و  1( Oligochaetaجنس)
شناسائی گرديد .بیشترين گروه متعلق به شاخه
 Rotatoriaبا تعداد  82جنس و کمترين را Nematoda

جدول ( : )2اسامی و فراوانی جنس های زئوپالنکتون (تعداد در لیتر) شناسائی شده در دریاچه شهدای خلیج فارس ،چیتگر-تهران

Protozoa

آبان

شهریور

مرداد

خرداد

اردیبهشت39-

بهمن

آذر

1/2

Acanthocystis

9/0

2/0

Arcella

9/4

Difflugia

9/4

Euglypha
Ciliophora

سال 1932-39مهر32-

1/0

0/2

2/0

19/0

0/0

Tintinnopsis

4/0

9/1

9/2

9/0

Rotatoria

0/4 Anuraeopsis
9/0 Ascomorpha

0

1/4

4/0

9/2
9/2

Asplanchna
Cephalodella

9/2

9/0
9/2

Colurella

Macrochaetus
Monommata
Monostyla

0/9

9/4
9/2

9/4
9/4

Filinia
Keratella

Lecane

9/4
9/4

9/4

9/0

Collotheca

Lepadella

1/0

9/2

9/4
9/2

1

9/4

1

9/4

9/0

9/0

2/0

9/0
9/0

9/4

9/2
1

2/1

9/0
9/4

9/2

4
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9/0

Philodina

0/2

1/2

9

Polyarthera

10/4

Pompholyx

9/4

Rotaria

91/0

0

9/4

9/0

0/0

42

9/2

9/0

Synchaeta
Trichocerca

111/2

9/2

9/2

90/0

1/0

09/0
0/14

11/4

0/0
1/2

9/4
92/0

9/4

(بترتیب کپور نقره اي ،کپور سرگنده ،علفخوار و کپور
معمولی) از کپورماهیان چینی بوده است 9 .گونه،

 -9-9کفزیان
براساس نتايج جنسهاي کفزي  Baetis ،Ordellaاز
راسته ( Ephemeropteraزودمیران) ،جنس
 Chironomusاز رده ( Dipteraدوباالن)و Naididae
از گروه ( Oligochaetaکم تاران ) در بررسی درياچه
چیتگر مشاهده شدند .تعداد گروههاي کفزيان بدلیل بستر
مصنوعی و فقدان رسوبات گلی ،سیلت و ماسه اي بسیار
محدود بوده است.

leucisculus

Hemiculter

،

Carassius ، Carassius auratus ،hohenackeri

 gibelioو  Pseudorasbora parvaاز ماهیان غیر
بومی می باشند که از طريق رهاسازي ماهیان بهمراه
ماهیان پرورشی به درياچه معرفی گرديدند (جدول .)3
گونه سیاه ماهی  Capoeta capoetaو ماهی قزل آالي
رنگین کمان  Oncoruynchus mykissبومی حوضه
آبريز کن و منطقه چیتگر نبوده که احتماال اين گونه ها
نیز همراه ماهیان پرورشی يا توسط مردم به درياچه راه
يافته است .از  3گونه باقی مانده از ماهیان ( Astronotus
،Glyptoperichthys
gibbiceps
،ocellatus

 -4-9ماهیان
براساس يافته ها ،بطورکلی  2خانواده متعلق به  12گونه
در درياچه شناسائی شد 11 ،گونه از ماهیان شناسائی
شده متعلق به خانواده کپورماهیان  Cyprinidaeبوده که
غالب ماهیان درياچه را تشکیل داده است (جدول  .)3از
بین اين  11گونه ،يک گونه سیاه ماهی Capoeta
 buhseiاز ماهیان بومی رودخانه کن بوده که از طريق آب
گونه
ورودي به درياچه منتقل گرديد4 .
،
Hypophthalmichthys
molitrix
،Hypophthalmichthys
nobilis
 Ctenopharyngodon idellaو Cyprinus carpio

hypophthalmus

،Pangasius

Gambusia

 Piaractus brachypomus ،holbrookiو Parrotfish

) هر يک متعلق به يک خانواده و در گروه ماهیان زينتی
بوده اند (جدول .)3

جدول ( )9لیست ماهیان شناسائی شده در دریاچه شهدای خلیج فارس ،چیتگر-تهران سال1932-39

نام فارسی
مرواريد ماهی قفقاز

Alburnus

نام علمی (گونه)

خانواده

Alburnus hohenackeri

Cyprinidae

سیاه ماهی

Capoeta buhsei
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سیاه ماهی معمولی

Capoeta capoeta

*کاراس وحشی

Carassius gibelio

کپور معمولی

Cyprinus carpio

*ماهی حوض

Carassius auratus

*تیزکولی

Hemiculter leucisculus

کپور نقره اي

Hypophthalmichthys molitrix

کپور سرگنده

Hypophthalmichthys nobilis

علفخوار

Ctenopharyngodon idella

*آمورنما

Pseudorasbora parva

اسکار

Astronotus ocellatus

Cichlidae

گربه ماهی رفتگر

Glyptoperichthys gibbiceps

Loricariidae

گربه ماهی سیاه گوش

Pangasius hypophthalmus

Pangasiidae

Gambusia holbrooki

Poeciliidea

Piaractus brachypomus

Serrasalmidae

Oncorhynchus mykiss

Salmonidae

)Parrotfish (English name

Scaridae

گامبوزيا
پیرانا
قزل آال رنگین کمان
طوطی ماهی

* ماهیان غیربومی غالب در درياچه چیتگر

مهاباد ،ماکو و قلعه چاي تقريبا مشابه بوده است [،11 ، 5
18و  .] 85در ساير درياچه هاي مطالعه شده همچون
دشت مغان ،تهم ،شوير ،میرزاخانلو و ارس [ 83 ،18و
 ]81تعداد گروههاي زئوپالنکتونی بین  3يا  4عدد متغییر
بوده اند .از نظر تعداد جنسهاي شناسائی شده درياچه
چیتگر با تعداد  31جنس بعد از درياچه ماکو ( 35جنس)
بیشترين گروه هاي زئوپالنکتون داشته است (سبک ارا و
مکارمی  ،)1328جنس هاي زئوپالنکتونی شناسائی شده
در درياچههاي مهاباد ،ماکو ،دشت مغان [ 12 ، 5و ]83

 -4بحث
مطالعات فیتوپالنکتون درياچه چیتگر نشان داد ،از نظر
تعداد شاخه هاي شناسائی شده با درياچه هاي مناطق
ديگر مشابه بوده است .بجز درياچه ارس و دشت مغان که
تعداد شاخه هاي فیتوپالنکتون آنها به تعداد  4شاخه
[ 83 ، 12و جدول  ]1بوده است ،از نظر تنوع گروههاي
فیتوپالنکتونی تقريبا هم گروه درياچه هاي شوير و
میرزاخانلو در استان زنجان ،اردالن در استان آذربايجان
شرقی قرارگرفته است [ 83 13 ،18 ،11 ، 5و  .]81بر
اساس مطالعات پیشین بیشترين تنوع جنس هاي
فیتوپالنکتون را درياچه هاي مهاباد ،ارس ،ماکو ،تهم،
الخلج و تاالب انزلی به خود اختصاص داده اند [،11 ، 5
 .]82 ، 81 ،18مطالعات زئوپالنکتون درياچه چیتگر نشان
داد ،از نظر تعداد شاخه هاي شناسائی شده با درياچه هاي

مشابه با مطالعه حاضر بود .بستر درياچه بهدلیل جلوگیري
از نفوذ آب عايق بوده است ،لذا فاقد کیفیت زيستگاهی
مناسب براي جايگزينی بیمهرگان پر تولید در درياچههاي
آب شیرين نظیر دوکفه اي ،حلزون ،میگو ،انواع کرمهاي
کم تار و پرتار ،آمفی پودا می باشد [ ،]13در هر صورت
33
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ناخواسته به همراه ماهیان پرورشی از شمال ايران راه
يافتند (جدول  .)3بطورکلی رها سازي ماهیان غیر بومی
و تزئینی توسط انسان به درياچه ها چه ناخواسته و چه
بطورعمدي می تواند تهديدي براي کیفیت و دوام درياچه
باشد و بايد از انتقال آن توسط مردم جلو گیري شود.
مديريت درياچه چیتگر با انجام اين مطالعات تصمیم دارد
ضمن شناخت بهتر اين اکوسیستم تازه شکل يافته ،قدم
هاي موثري را براي حفظ بیشتر کیفیت درياچه چیتگر
انجام دهد.

طی ماههاي نمونه برداري از کفزيان درياچهچیتگر الرو
حشرات آبزي راسته  Ephemeropteraو  Dipteraغالب
کفزيان درياچه بودند ،که بیشتر از ساکنان رايج آبهاي
جاري می باشند که از طريق رودخانه کن به درياچه
معرفی گرديدند [ .]13اين الروها در نهرها ورودخانه ها و
نقاط کم عمق ساحلی درياچه پوشیده از جلبک زيست
میکنند .از اين رو افمروپترا در بستر درياچه در ايستگاه
هاي مطالعاتی بدلیل عمق زياد و عدم پوشش گیاهی
مناسب به تعداد اندکی در بعضی از ماهها مشاهده گرديد.
در بررسی ماهی شناسی  12گونه ماهی شناسايی شده
(جدول  )4که در اين بین  11گونه از ماهیان متعلق به
خانواده کپور ماهیان بوده که از اين  11گونه فقط يک
گونه بومی سیاه ماهی  Capoeta buhseiاز گونه
ماهیان رودخانه اي و کوهستانی بوده و از رودخانه کن به
درياچه راه يافت .البته بنظر میرسد بدلیل عدم فراهم
بودن نیازهاي تخمريزي ،سیاه ماهی در درياچه چیتگر
قادر به ازدياد نسل نبوده است ،چون اين ماهیان عمدا در
رودخانه هاي کوهستانی همراه با جريان آب توانائی تولید
نسل را داشته است [ .]32مطابق مطالعات عبدلی []84
کپور ماهیان بیشتر نیمی از گونه هاي ماهیان را در حوزه
جنوبی درياي خزر که اغلب استان هاي شمالی ايران را در
بر میگیرند حداکثر تنوع گونه اي را دارا بوده اند .در
مطالعه حاضر نیز غالب ماهیان از خانواده کپور ماهیان
بوده است .چهار گونه از کپور ماهیان پرورشی (کپور
معمولی ،کپور نقره اي ،بیگ هد و آمور ،جدول )3
مشاهده شده در درياچه توسط مديريت درياچه مصنوعی
چیتگر جهت حفظ کیفیت آب رها سازي گرديدند [.]13
در مورد حضور  3گونه ماهی زينتی (گربه ماهی سیاه
گوش ،گربه ماهی رفتگر ،طوطی ماهی ،پیرانا و اسکار،
جدول  )3در درياچه مصنوعی چیتگر به احتمال يقین،
اين گونه ها نیز توسط مردم در ايام مختلف سال به
درياچه رها سازي شده اند .ماهیان مهاجم و غیربومی
زيادي طی سالهاي اخیر بروشهاي مختلف در درياچه هاي
مصنوعی و طبیعی راه يافتند و زيستگاه بسیاري از ماهیان
بومی را تصاحب کردند [ .]84ماهیان تیزکولی ،ماهی
حوض ،آمورنما و کاراس وحشی از مهمترين ماهیان
مهاجم محسوب میشوند که فاقد ارزش اقتصادي بوده و
به شدت در اکوسیستم هاي آبی کشور پراکنش وسیع
يافتهاند [ ]13در درياچه مصنوعی چیتگر نیز بهصورت

 -1نتیجه گیری
براساس يافته ها ،غالب جنس هاي فیتوپالنکتون از
شاخههاي باسیالريوفیتا يا دياتومها ()Achnanthes sp.
وکريزوفیتا ( )Dinobryon sp.و زئوپالنکتون از شاخه
 Rotatotiaبوده و بیانگر کیفیت مطلوب آب درياچه
چیتگر است .درياچه بدلیل داشتن بستر مصنوعی ،فاقد
گونههايپرتولیدبودهوغالبکفزيانآن  Ephemeropteraيا
زود میران است .همچنین ماهیان مهاجم و غیربومی،
ازگونه هاي غالب درياچه بود که در صورت عدم کنترل ،
میتوانند باعث افزايش سطح تروفی درياچه گردد.
 -0تشکر و قدردانی
اين مطالعه در قالب طرح خاص به سفارش و حمايت مالی
سازمان مهندسی عمران شهر تهران بشماره قرار داد -58
 133-3951س ع ،در موسسه تحقیقات علوم شیالتی
کشور و پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلی انجام
گرديد .جهت همکاريهاي بیدريغ آقايان مهندس رشیدي،
مهندس ذوالفقاريان ،مهندس عفت منش ،مهندس
محمودي ،مهندس بیات و مشاورين محترم طرح آقايان
دکتر عبدلی و دکتر هاشمیان از دانشگاه شهید بهشتی و
ساير عزيزان که از قلم افتاده اند ،در اجراي اين طرح
صمیمانه تشکر و قدردانی می گردد .از رياست محترم
موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور و پژوهشکده آبزي
پروري کشور همچنین همکاران محترم بخش اکولوژي،
آقايان دکتر رامین ،اسمعیل يوسف زاد ،يعقوبعلی
زحمتکش ،مهدي مرادي بدلیل کمکهايشان در نمونه
برداري و عملیات آزمايشگاهی قدردانی میگردد.
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