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چکیده
در این مطالعه شناسائی و ترکیب گروههای فیتوپالنکتون ،زئوپالنکتون ،کفزیان و ماهیان دریاچه قلعه چای در سال 1311
انجام گردید .براساس نتایج 72 ،گروه فیتوپالنکتونی شامل دیاتوم ها ( 11جنس) ،کلروفیتا ( 11جنس) ،سیانوفیتا ( 3جنس)،
اوگلنوفیتا ( 7جنس) و داینوفالژال ( 1جنس) شناسائی گردیدند .شاخه های دیاتوم ها و کلروفیتا از نظر تعداد جنس های
فیتوپالنکتون غالب بودند .از گروه زئوپالنکتون  73جنس از  4شاخه شامل ( Arthropodaکوپه پودا  7جنس و کالدوسرا 7
جنس) 5( Protozoa ،جنس) 14( Rotatoria ،جنس) شناسائی شدند .بیشترین گروه متعلق به شاخه  Rotatoriaبوده
است .شش گروه  Heptagenidae , Beatidae ,Simulidae, Tubificidae , Ephemeroptera ,Chironomidaeو
 Hydropsychidaeدر بررسی کفزیان دریاچه قلعه چای مشاهده شدند .در بررسی ماهیان 1 ،گونه ماهی از خانواده های
 8( Cyprinidaeگونه) و  1( Nemacheilidaeگونه) مورد شناسایی قرار گرفت .از بین این ماهیان ،چهار گونه ی مروارید
ماهی قفقاز ( ، )Alburnus atropatenaeسس ماهی کورا ( ،)Barbus lacertaسیاه ماهی معمولی( Capoeta
 )capoetaو رفتگرماهی( )Oxynoemacheilus sp.از ماهیان بومی منطقه بوده اند .گروههای پالنکتونی شناسایی شده در
دریاچه قلعه چای بیانگر کیفیت نسبتا پاکیزه آب می باشد ضمن این که جمعیت ماهیان غیربومی رو به افزایش بوده که می
تواند باعث افزایش سطح تروفی دریاچه گردد.
لغات کلیدی :شناسائی ،فیتوپالنکتون ،زئوپالنکتون ،کفزیان ،ماهیان ،دریاچه قلعه چای
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مقدمه
آبهای شیرین بعنوان مهمترین پیکره آبهای داخلی در دنیا ،فقط بخش کوچکی ( 1/17درصد) از آب های کره زمین را شامل
می شوند .قسمت اعظم آب های کره زمین را آبهای اقیانوسی و دریا ها با میزان  12درصد تشکیل می دهند
( . )Shiklomanov, 1999با وجود کم بودن ذخایر آب شیرین کره زمین نقش بسیار مهمی در ادامه حیات دارد ( Cole et
 .)al., 2007یکی از مهمترین فاکتورهای کیفیت آب پالنکتونها میباشند (ریاحی ،)1381 ،جوامع فیتوپالنکتونی در برابر
تغییرات محیطی بسیار سریع واکنش نشان م یدهند ،ساختار جمعیت پالنکتون بشدت وابسته به میزان غلظت نوترینتها می
باشد ( ،) Bagheri et al., 2012بطورکلی جوامع پالنکتون در مکان و زمانهای متفاوت ثابت نبوده و تغییرات فصلی و ساالنه
فراوانی را باعث میشوند .زئوپالنکتون یکی دیگر از پارامترهای زیستی بوده که نقش مهمی را در اکوسیستم دریاچه ها و
زنجیره غذائی ایفا میکند ( .)Bagheri et al., 2014برخالف فیتوپالنکتون و جلبکها ،زئوپالنکتون موجودات میکروسکوپی
بوده که قادر به تولید در زنجیر غذائی نمی باشند ،آنها مصرف کننده میلیون ها جلبک و کنترل کننده وضعیت شکوفائی
هستند .زئوپالنکتون منبع غذائی با ارزش برای ماهیان پالنکتون خوار و سایر آبزیان می باشند ( Boney, 1989؛ باقری و
همکاران .) 1315 ،زئوپالنکتون همانند یک پمپ بیوژلویک عمل کرده و مسیر انتقال انرژی از فیتوپالنکتون (تولید کننده گان
اولیه) به مصرف کننده گان سطوح باالتر همچون ماهیان و پستانداران دریائی می باشد ( .)Richardson, 2008ماهیان آب
شیرین عمده طول عمرشان در آبهای شیرین در رودخانه ها و دریاچه ها با شوری کمتر از  1/15درصد زیست میکنند ،تقریبا
 47درصد از کل گونه ها در آب شیرین بسر میبرند ،ماهیان آب شیرین دارای ساختار فیزیولوژی متفاوتی با ماهیان آب شور
می باشند 14 ،درصد از صید ماهیان آب شیرین در کشورهای در حال توسعه رخ میدهد ( .)FAO, 2007این میزان صید،
غذا و اشتغال میلیونها مردم فقیر در جهان را تامین میکند ،عالوه بر این در افزایش تجارت ،توریسم و تفریح و سرگرمی (صید
ورزشی) و افزایش بهره وری نقش بسزائی دارد( .)Baran et al., 2007ماهیان غیر بومی بسیاری طی دهه های اخیر بطور
خواسته یا ناخواسته به آبهای داخلی ایران معرفی گردیدند (عبدلی و نادری .)1382 ،این ماهیان مهاجم زیستگاه اکولوژیک
بسیاری از ماهیان بومی را در کشور اشغال کرده ا ند و بشدت در اکوسیستمهای آب شیرین کشور بخصوص ناحیه شمال کشور
پراکنش وسیعی یافته است (عباسی و همکاران  .)1311از نظر مدیریت زیست محیطی ،شناسایی و تعیین فراوانی و تراکم فلور
پست تا عالی (جلبک ،پریفیتون ،گیاهان حاشیه ای) و فون (ماهیان ،حشرات بویژه حشرات شاخص ،کرمها و سایر کفزیان،
زئوپالنکتون و غیره ) در اکوسیستم های آبی بسیار اهمیت دارد ( .)Tolonen et al., 2001شناسائی فون آبزیان در دریاچه
های طبیعی و مصنوعی از دهه  51توسط مرکز تحقیقات شیالتی استان گیالن آغاز گردید .از مهمترین آنها در سالهای اخیر
میتوان شناسائی آبزیان دریاچه سد ارس (صفائی ،)1326 ،شناسائی بی مهرگان آبزی و ماهیان دریاچه حسنلو (کریم پور،
 ،)1386شناسائی فون و فلور دریاچه های مهاباد و ماکو (عبدالملکی ،)1381 ،شناسائی ماهیان و بی مهرگان دریاچه دشت
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مغان (باقری و همکاران ،)1385 ،شناسائی آبزیان دریاچه های پشت سد استان زنجان (میرزاجانی و همکاران )1381 ،و چک
لیست آبزیان دریاچه چیتگر در استان تهران (باقری و همکاران 1315 ،الف) را نام برد .مطالعه حاضر برای اولین بار در دریاچه
قلعه چای انجام گردید ،این بررسی قسمتی از مطالعات تعیین پتانسیل تولید ماهیان در دریاچه قلعه چای به درخواست اداره
کل شیالت استان آذربایجان بوده است و هدف از این مطالعه شناسائی فیتوپالنکتون ،زئوپالنکتون ،کفزیان و ماهیان جهت
شناخت اولیه از این اکوسیستم بوده است.
مواد و روش کار
منطقه مورد مطالعه
سد قلعه چای به مساحت  32هکتار بین دو روستای ینگجه وتجرق در  71کیلومتری شهرستان عجب شیر در استان آذربایجان
شرقی با مختصات جغرافیایی عرض  32درجه و  31دقیقه شمالی و طول  46درجه و  2دقیقه شرقی واقع شده است .منبع
اصلی تامین آب این دریاچه از رودخانه قلعه چای و ساالنه بمیزان  16/8میلیون متر مکعب بوده است .حجم دریاچه پشت سد
در حدود  41میلیون متر مکعب که با توجه به امکان دوبار بهره برداری درسال ،قدرت تنظیم ساالنه  61میلیون متر مکعب آب
را دارد .این سد با هدف تامین آب کشاورزی برای حدود  17هزار هکتار ساخته شده است .سد قلعه چای از نوع خاکی با هسته
ی رسی و ارتفاع آن  22متر ازکف رودخانه و عرض آن 471متر است (یوسف زاد .)1317 ،براساس مشخصات دریاچه 4
ایستگاه در پیکره محیط آبی انتخاب گردید ،ایستگاههای نمونه برداری در شکل  1نشان داده شده است .نمونه برداری بصورت
فصلی و طی سال  1311با استفاده از شناور مناسب انجام گردید.

شمال

شکل -1ایستگاههای نمونه برداری از آبزیان در دریاچه سد قلعه چای ،سال 1311
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نمونه برداری
نمونه برداری فیتوپالنکتون با استفاده از روتنر یک لیتری در الیه های سطح و عمق های  11 ،5و  71متر در ایستگاهها مختلف
انجام گردید .بدلیل عدم وجود الیه بندی حرارتی نمونه های سطح و کف را بعد از انتقال به سطل  11لیتری همگن نموده و به
میزان یک لیتر آب را وارد ظروف کرده و با فرمالین  % 4تثبیت گردیدند ) . (APHA, 2005پس از همگن سازی نمونه ها با
استفاده از پیپت حجمی معادل  5سی سی را در محفظه های  5میلی لیتری ( )Hydro-Bios; 435021ریخته و به مدت
یک شبانه روز رسوب داده شد .سپس با استفاده از میکروسکوپ اینورت ( )Leitz- LABOVERT F-Sو منابع ( Newell
and Newell, 1977؛; ) Sourina, 1978; Boney, 1989شناسایی و شمارش فیتوپالنکتون انجام گردید.
نمونه برداری زئوپالنکتون با استفاده از ابزار نمونه برداری  Juday netبا چشمه  31میکرون و قطر  71سانتی متر بصورت
دستی از کف تا سطح ( 71متر عمق) بصورت کششی صورت گرفت ،سپس زئوپالنکتون جمع آوری شده در محفظه تور را در
ظروف  751میلی لیتر منتقل نموده و با فرمالین  % 4تثبیت و جهت شناسائی به آزمایشگاه پالنکتون منتقل گردید .در
آزمایشگاه پس از همگن سازی با استفاده از پیپت به محفظه های  5میلی لیتری ( )Hydro-Bios KIELمنتقل شده
( )APHA, 2005و بعد از  74ساعت رسوبدهی با استفاده از میکروسکوپ اینورت ( )Leitz- LABOVERT F-Sتحت
شناسائی قرار گرفت روش نمونه برداری براساس روش استاندارد ( )APHA, 2005و شناسائی زئوپالنکتون با استفاده از
کلیدهای (  )Thorp and Covich, 2001; Bledzki and Rybak, 2016انجام پذیرفت.
نمونه برداری از کفزیان در  4ایستگاه نمونه برداری بوسیله گرب ( )Van-Veen Grabبا سطح مقطع  411سانتی متر مربع
با سه تکرار صورت پذیرفت .نمونه ها با الک  1/5میلی متری شسته شد و پس از فیکس شدن با فرمالین  %4به آزمایشگاه
منتقل شدند .در آزمایشگاه نمونه ها دوباره با الک  1/5میلیمتر و با آب شستشو داده شد ،سپس با استفاده از لوپ
( )Nikon;C-DSو کلیدهای معتبر از جمله) Pennak (1953و ) Mellanby (1963تفکیک و شناسایی شدند.
نمونه برداری از ماهیان در  13منطقه با استفاده از تور گوشگیر (اندازه چشمه  51 ،41 ،31و  61میلیمتر) ،سالیک (اندازه
چشمه  8میلیمتر)و پره (اندازه چشمه 71میلیمتر) انجام گردید ،نمونه برداری در ساعات مختلف روز با استفاده از یک فروند
قایق با قدرت  75اسب بخار صورت گرفت ،جزئیات ایستگاههای نمونه برداری و ابزارصید در گزارش نهائی توسط یوسف زاد و
همکاران ( )1311ذکر شده است .برخی از ماهیان بعد از صید در فرمالین  11درصد فیکس و به آزمایشگاه ماهی شناسی جهت
شناسائی من تقل و بقیه بعد از شناسائی به دریاچه رها سازی گردیدند .سپس نمونه ها جهت شناسایی گونه ای مطابق با
استانداردهای موجود بیومتری (بیسواس )1113 ،و با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر Kottelat and Freyhof
) ، (2007وثوقی و مستجیر ( ، )1384عبدلی ( )1328و عباسی و همکاران ( )1328شناسائی گردیدند.
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نتایج و بحث
فیتوپالنکتون

در این مطالعه  72جنس فیتوپالنکتونی شامل دیاتوم ها ( 11جنس) ،کلروفیتا ( 11جنس) ،سیانوفیتا ( 3جنس) ،اوگلنوفیتا (7
جنس) و داینوفالژالتا ( 1جنس) شناسائی شدند .بیشترین فراوانی جمعیتی مربوط به شاخه دیاتوم ها بوده و از نظر تنوع شاخه
های کلروفیتا و دیاتوم ها تقریباً نزدیک بهم هستند (جدول .)1

جدول  -1لیست فیتوپالنکتون شناسائی شده در دریاچه سد قلعه چای ،سال1311
فصل

فیتوپالنکتون

پاییز

تابستان

بهار

زمستان

*
-

*
-

-

*
*

Bacillariophyta
Achnanthes
Amphora

-

-

-

-

*
*
*
*
*

*
*
*
-

*
*
*
*
*
*
-

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*

-

*
*
-

*
*

-

*
-

*
-

*
-

*

-

Cyclotella
Cymbella
Diatoma
Gomphonema
Navicula
Nitzschia
Surirella
Synedra
Chlorophyta
Actinastrum
Ankistrodesmus
Carteria
Cosmarium

*
-

Crucigenia

-

*

-

Dictyosphaerium

-

-

*

-

*
-

-

Golenkinia

-

Kirchneriella

*

*

-

-

Oocystis

*
-

*

-

-

Scenedesmus

*

-

-

Schroederia
Cyanophyta
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-

*

-

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

Dactylococoopsis
Microcystis
Oscillatoria
Dinoflagellata
Gymnodinium
Euglenophyta
Euglena
Trachelomonas

حضور * و عدم حضور -

زئوپالنکتون
در این مطالعه 5 ،شاخه زئوپالنکتونی و 73جنس شناسایی شد .در این بین از زیرر سلسرله  7 ، Protozoaجرنس مربروط بره
شاخه  3 ،Ciliophoraجنس مربوط به شاخه ریزوپودا دیده شد .از شاخة 14 ،Rotatoriaجنس و از شراخة Arthropoda
( بندپایان ) و راسته  7 Cladoceraجنس بهمراه مرحله جنینی و از رده  7 Copepodaجنس بهمراه مرحلة نوزادی آنهرا
و خانواده  Chironomidaeاز مروپالنکتونها (پالنکتونهای غیر واقعی) مشاهده گردید (جدول .)7

جدول  :-7لیست زئوپالنکتون شناسائی شده در دریاچه سد قلعه چای ،سال 1311
فصل
پائیز
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تابستان

بهار

زمستان

*
*
-

*

*
*

*
*

*
*
*

*
*

*
*

-

*
-

*
-

-

*
*
*

-

*
*

-

-

*

*

*

*

*

*

*
*
*

-

-

*
*

*
*

-

Rotatoria
Anuraeopsis
Ascomorpha
Brachionus

*

Cephalodella

-

-

-

*

Colurella

-

زئوپالنکتون
Arthropoda
Copepoda
Copepoda
nauplii
Diaptomus
Cyclops
Cladocera
Alona
Daphnia
Emberyoni
Protozoa
Arcella
Centopyxis
Cyphoderia
Ciliophora
Tintinnidium
Tintinnopsis
Unknown
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*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
-

*
*
*
*
*
-

*
*
*

Conochilus
Filinia
Keratella
Lepadella
Monostyla
Polyarthra
Pompholyx
Rotaria
Syncheata
Trichocerca
Chironomidae

حضور * و عدم حضور -

کفزیان
از بررسی کفزیان درداخل دریاچه قلعه چای گروههای زیستی Heptagenidae, Beatidae , Chironomidae
 Simulidae, Tubificidaeو  Hydropsychidaeدرفصول مختلف نمونه برداری شناسایی گردیدند .غالب فراوانی
کفزیان در دریاچه  Chironomidaeو  Tubificidaeبود ،بطوریکه فراوانی  8 Chironomidaeعدد در متر مربع و
فراونی  385 ، Tubificidaeعدد در متر مربع بوده اند.
ماهیان
نتایج نشان داد که ماهیان صید شده در دریاچه سد قلعه چای و رودخانه های ورودی و خروجی آن متعلق به ماهیان استخوانی
شعاع باله ( ،)Actinopterygiiراسته کپورماهی شکالن ( )Cypriniformesو خانواده های کپورماهیان ( )Cyprinidaeو
رفتگرماهیان رودخانه ای ( )Nemacheilidaeو از  1گونه می باشند (جدول  ) 3کپور معمولی شناسایی شده همگی از نوع
پرورش ی بوده و فرم وحشی آن مشاهده نشد .بعالوه در طی این بررسی ،در داخل دریاچه با تور گوشگیر تعداد  5گونه و با تور
محاصره ای یا پره ساحلی تعداد  3گونه مختلف و در رودخانه های ورودی و خروجی آن تعداد  4گونه ماهی صید شد همچنین
از بین این گونه ها ،تعداد  4گونه ( 52درصد) مروارید ماهی قفقاز  ،سس ماهی کورا ،سیاه ماهی معمولی و رفتگرماهی از
گونه های انحصاری ( )Endemicیا بومی ایران ( )Nativeو منطقه مطالعاتی و تعداد  5گونه ( 43درصد) شامل ماهی حوض
نقره ای ،ماهی حوض رنگی ،کپور معمولی فرم پرورشی ،کپور نقره ای (فیتوفاگ) و کپور سرگنده (بیگ هد) از گونه های
غیربومی ( ) Exoticایران و منطقه میباشند که بطور عمدی و یا بصورت اتفاقی و تصادفا بهمراه سایر آبزیان وارد حوزه
مطالعاتی شده است (جدول .)3
جدول  3لیست ماهیان شناسائی شده در دریاچه سد قلعه چای ،سال 1311
ردیف

نام فارسی

نام علمی (گونه)

خانواده

درصد فراوانی






مروارید ماهی قفقاز
سس ماهی کورا
سیاه ماهی معمولی
ماهی حوض نقره ای

Alburnus hohenackeri
Barbus lacerta
Capoeta capoeta
Carassius gibelio

Cyprinidae
Cyprinidae
Cyprinidae
Cyprinidae
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کپور معمولی
ماهی حوض رنگ
کپور نقره ای
کپور سرگنده
رفتگر ماهی

ساختار آبزیان دریاچه سد قلعه چای.........
Cyprinus carpio
Carassius auratus
Hypophthalmichthys molitrix
Hypophthalmichthys nobilis
Oxynoemacheilus sp.

Cyprinidae
Cyprinidae
Cyprinidae
Cyprinidae
Nemacheilidae







مطالعات فیتوپالنکت ون دریاچه قلعه چای نشان که از نظر تعداد شاخه های شناسائی شده با دریاچه های مناطق دیگر مشابه
بوده است .بجز دریاچه ارس و دشت مغان که تعداد شاخه های فیتوپالنکتون آنها به تعداد  4شاخه (باقری و همکاران،1385 ،
سبک آرا و مکارمی )1317 ،بوده است ،از نظر تنوع گروهها ی فیتوپالنکتونی تقریبا هم گروه دریاچه های مهاباد و ماکو در
استان آذربایجان غربی و اردالن در استان آذربایجان شرقی قرارگرفته است( ،عبدالملکی ،1381 ،سبک آرا و مکارمی،1387 ،
روحی  .)1381مطالعه حاضر نشان داد ،جنس های فیتوپالنکتون  Achnanthesو  Cyclotellaاز شاخه دیاتوم ها
فیتوپالنکتون غالب در دریاچه بشمار رفته که بر اساس مطالعات  Li and Mathiasدر سال  ، 1114دریاچه قلعه چای در
گروه دریاچه های مزوتروف قرار گرفته است .همچنین مطالعات میرزاجانی و همکاران ( )1381نشان داد ،وضعیت
فیتوپالنکتون دریاچه های توده بین و میرزاخانلو مشابه ساختار فیتوپالنکونی دریاچه قلعه چای بوده اند .مطالعات زئوپالنکتون
دریاچه سد قلعه چای نشان داد ،از نظر تعداد شاخه های شناسائی شده با دریاچه ماکو مشابه بوده است (سبک آرا و مکارمی
 ،)1387در سایر دریاچه های مطالعه شده همچون مهاباد ،شویر ،میرزاخانلو  ،ارس و چیتگر (عبدالملکی1381 ،؛ میرزاجانی
1381؛ سبک آرا و مکارمی 1317؛ باقری و همکاران )1315 ،تعداد گروههای زئوپالنکتونی بین  3تا  6عدد متغیر بوده اند .از
نظر تعداد جنسهای شناسائی شده دریاچه قلعه چای با تعداد  73جنس دقیقا مشابه دریاچه تهم بوده است (میرزاجانی
 ،) 1381جنس های زئوپالنکتونی شناسائی شده در دریاچه های میرزاخانلو ،الخلج و اردالن (عبدلملکی ،1381 ،روحی،1381 ،
سبک ارا و مکارمی )1387 ،تقریبا مشابه با مطالعه حاضر بوده است .جنس های Daphnia ، ِPolyarthera ،Keratella
و  Cyclopsدر دریاچه قلع ه چای همانند سایر دریاچه های ذکر شده شاخص آلوده گی بوده است ،و در گروه آب های
مزوتروف می باشد ( .) Sladecek, 1983ترکیبات زئوپالنکتون دریاچه ها همبستگی زیادی با عوامل محیطی داشته است و
از بین این پارامترها محیطی دمای آب ،غلظت نوترینت ها (فسفر و نیتروژن) از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است (باقری و
همکاران  1315ب) ،لذا دریاچه های که از نظر سطح تروفی و عوامل محیطی یکسان باشند ،دارای ترکیبات پالنکتونی مشابه
هم خواهند بود ( ،) Kangro et al., 2005بنابراین دریاچه قلعه چای نیز از این امر مستثنی نیست .گروه های کفزیان در
دریاچه قلعه چای پائین تر از بسیاری از دریاچه های مطالعه شده در گذشته همچون دریاچه های سد تهم و شویر (میرزاجانی،
 ) 1381بود که این امر می تواند به دلیل کم بودن موجودات وابسته به کف با جدید بودن دریاچه و نامناسب بودن بستر
دریاچه باشد .این نوع دریاچه ها فاقد کیفیت زیستگاهی مناسب برای جایگزینی بیمهرگان پر تولید در دریاچه های آب شیرین
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نظیر دوکفه ای ،حلزون ،میگو ،انواع کرمهای کم تار و پرتار و آمفی پودا می باشند (باقری و همکاران .)1314 ،در مطالعه حاضر
 1گونه ماهی بومی و غیربومی شناسایی شده که  5گونه از آنها از حوزه های آبریز دیگر بطور دلخواه (ماهیان پرورشی) و یا
ناخواسته (ماهیان غیر پرورشی و غیر اقتصادی) وارد دریاچه شده و با توجه به منابع علمی ( : Coad, 2012عبدلی)1328 ،
گونه مرواریدماهی آذربایجان و  3گونه سیاه ماهی معمولی  ،سس ماهی کورا و رفتگرماهی دارای منشا طبیعی در این حوزه
مطالعاتی و برخی حوزه های آبخیز دیگر ایران است .نتایج بررسی قاسمی و همکاران ( )1325نشان داد که در رودخانه قلعه
چای  4گونه مروارید ماهی آذربایجان ،سس ماهی کورا  ،سیاه ماهی معمولی و رفتگرماهی سفیدرود وجود دارد .نتایج بررسی
کنونی نیز نشان داد که در رودخانه قلعه چای  4گونه بومی زیست نموده و  5گونه غیربومی تنها در دریاچه سد وجود دارند که
اخیرا به آن معرفی شده اند .گونه های غیر بومی عالوه بر انتقال بیماری ،بر روی تخم و الرو ماهیان بویژه انواع بومی و
اقتصادی تغذیه نموده و از نظر زیستگاههای تخمریزی و نیز تغذیه با ماهیان بومی رقابت مینمایند که منابع مختلف علمی
(عباسی و همکاران1328 ،؛ عبدلی )1328 ،به این اثرات زیانبار تاکید نموده اند .متاسفانه در  15سال اخیر رسوخ گونه های
غیربومی نظیر آمورنما ،تیزکولی ،کاراس و غیره بهمراه گونه های هدف (پرورشی) به اغلب آبهای راکد و جاری کشور صورت
گرفته است (عباسی و همکاران1382،؛ عبدلی 1328 ،؛ .)Coad , 2012
یافته پژوهشی
در دریاچه قلعه چای جنس های غالب فیتوپالنکتون و زئوپالنکتون بترتیب از شاخه های دیاتوم ها و روتیفرا بوده بنابراین می
توان گفت که آب دریاچه دارای کیفیت نسبتا ً( )Moderateپاکیزه است .فراوانی کفزیان دریاچه ضعیف بوده و بدلیل
نامناسب بودن بستر ،دریاچه فاقد زیستگاه مناسب برای رشد و توسعه گونه های پر تولید می باشد .ضمناً از آنجاییکه گونه
های ماهیان غیربومی رو به افزایش میباشد ،افزایش سطح تروفی دریاچه پیشبینی میگردد.
تشکر و قدردانی
این مطالعه در قالب طرح خاص به سفارش اداره کل شیالت آذربایجان شرقی توسط پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی
انجام گردید ،لذا از مدیران و کارشناسان آن اداره کل بدلیل همکاری در اجرای پروژه صمیمانه قدردانی میگردد .از همکاران
محترم پژوهشکده آبزی پروری ،بخصوص بخش اکولوژی بدلیل همکاری در نمونه برداری و عملیات آزمایشگاهی قدردانی
میگردد.
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