
Laboratory culture of Artemia urmiana
using Esfahan province drainages

Item Type Report

Authors Assadpour, Usefali; Hafezieh, M.; Seadgar, M.; Zoofen, M.J.;
Arman, Sh.; Peykaranmana, N.; Tavakoli, A.; Moradmand, M.

Publisher Iranian Fisheries Science Research Institute

Download date 19/05/2023 14:56:34

Link to Item http://hdl.handle.net/1834/14036

http://hdl.handle.net/1834/14036


  

  

  

  

  

 

 

   جهاد كشاورزي  وزارت

  شاورزيك، آموزش و ترويجتحقيقات سازمان

 مركز تحقيقات آرتمياي كشور –موسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور 

  

 

  

  

   : عنوان

 كشت و پرورش آزمايشگاهي آرتميا اروميانا 

 با استفاده از زه آبهاي دو ايستگاه ورزنه و

  سيان منطقه رودشتين اصفهان 

  

  

  

 

 

 

  

  

  :   مجري

  يوسفعلي اسدپور

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  شماره ثبت

42587  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
   جهاد كشاورزي  وزارت 
   سازمان تحقيقات، آموزش و ترويچ كشاورزي 

  مركز تحقيقات آرتمياي كشور -موسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور
  

ه آبهاي دو ايستگاه ورزنه و سيان منطقه رودشتين كشت و پرورش آزمايشگاهي آرتميا اروميانا با استفاده از ز :   پروژه   عنوان

  اصفهان
  4-79-12-89065:  شماره مصوب پروژه  

  يوسفعلي اسدپور: نگارندگان / نام و نام خانوادگي نگارنده
  -) : اختصاص به پروژه ها و طرحهاي ملي و مشترك دارد ( نام و نام خانوادگي مجري مسئول 

   يوسفعلي اسدپور:  ان مجري/ نام و نام خانوادگي مجري 
محمود حافظيه، مسعود صيدگر، محمد جعفر ذوفن ، شهريار آرمان ، نعمت پيكران مانا ،  ) : ان(نام و نام خانوادگي همكار

  افسانه توكلي، مهرداد مرادمند
  -) : ان(نام و نام خانوادگي مشاور
  ابوالفضل سپهداري) : ان(نام و نام خانوادگي ناظر

  ان آذربايجان غربياست : اجرا  محل
   1/7/89 :تاريخ شروع 

   ماه 3سال و  1: مدت اجرا 
  موسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور : ناشر 

  1392سال: انتشار   تاريخ

 

نقل مطالب ، تصاوير ، جداول ، منحني ها و نمودارها با ذكر مأخذ . حق چاپ براي مؤلف محفوظ است 

. بالمانع است 



  

  

  

 

 
 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  »سوابق طرح يا پروژه و مجري «
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  چكيده

   
درصنعت آبزي پروري شناخته  غذاي زنده با ارزش يك به عنوان در جهان و پرورش آرتميا صنعت تكثيرتوسعه 

 آرتميا  . بطوري كه ساليانه ميليون ها دالر ، تجارت جهاني تكثير و پرورش آن را تشكيل مي دهد . شده است 

 دارا بودن ارزش غذايي باال ،داشتن،  به آن سياز جمله سهولت دسترزيادي در اين مورد است داراي مزاياي 

منحصربه فرد نموده است آرتميا را در بين انواع غذاهاي شناخته شده جهاني اين موارد،  آن مصرفيمتنوع اشكال 

داروها  و ناقل انواع  حاملبه عنوان يك موجود   ودر علم زيست فناوري امروزه آرتميا در صنعت آبزي پروري. 

مان كشور توسعه صنعت شيالت در  تكثير و پرورش آرتميا. مواد رنگي و غيره شناخته شده است  ، مواد مغذي ،

باالخص صنعت تكثير و پرورش ميگوها ، ماهيان زينتي ، ماهيان خاوياري ، تكثير و پرورش انواع ماهيان سردابي 

م بر درياچه اروميه از نظر شرايط حاك با توجه به  ء تو گرم آبي حايز اهميت خاص و منحصر به فردي اس

برداشت سيست و بيومس آرتميا از آن ، و تامين نيازهاي كنوني كشورمان به اين محصول ، اهميت تكثير و 

پرورش آن را در ساير مناطق مستعد كشورمان دوچندان نموده است ، لذا اخذ نتايج مناسب تكثير و پرورش 

بسيار مناسب  آزمايشگاهي  در شرايطزنه و سيان منطقه رودشتين ور مناطق مورد مطالعه  آرتميا در زه آب هاي 

با سه تكرار در شوري هاي زه    Lavens and Sorgeloos, 1993 كه بر اساس روش هاي استاندارد  طوريه بود، ب

ريوم سيان  آرتمياي درياچه اروميه در آكوا در منطقه گرم در ليتر 90ورزنه و در منطقه گرم در ليتر 50آب ها در 

ليتري كامال هچ ، رشد و به مرحله بلوغ رسيده  و سيست دهي و بيومس مناسب و استانداردي  100هاي به حجم 

كشورمان براي پرورش استفاده از اين زه آب ها به عنوان پتانسيل مناسبي در فالت مركزي . را توليد نمودند 

، شوري و مساحي منطقه و تجزيه و تحليل عمليات  نتايج جمعبندي ساالنه دما ، تبخير ، بارندگي. آرتميا است 

مناسب براي پرورش ميداني آنها در اين خصوص از نظر بافت خاك در دو ايستگاه ورزنه و سيان ، بيانگر شرايط 

در جمع بندي نهايي با توجه به اخذ نتايج مثبت و مناسب در شرايط . آرتميا در استان اصفهان محسوب مي شوند 
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 10ز كشت و پرورش آرتميا در زه آب هاي منطقه رودشتين استان اصفهان ، احداث پايلوت آزمايشگاهي ا

هكتاري آرتميا در منطقه مي تواند به توسعه اين صنعت در استان اصفهان در توليد سيست و بيومس آرتميا 

  . مناسب باشد 

  اصفهان  رودشتين، استان آرتميا اروميانا ، پرورش آزمايشگاهي ،: واژه هاي كليدي 
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  مقدمه -1

  
صدها هكتار اراضي و منابع آبهاي شور يا لب شور سطحي غيرقابل استفاده براي كشاورزي درمنطقه مورد مطالعه 

هدف خوبي براي ،  و اكولوژيكي آن از طرفي آرتميا با توجه به شرايط زيستي . در استان اصفهان وجود دارد 

امكان پرورش آرتميا در  مطالعه در اين پژوهش. استت كشت و پرورش آن استفاده بهينه از اين منابع جه

و مشخص مي  مورد بررسي قرار گرفته  شرايط آزمايشگاهي با استفاده از زه آب هاي دو ايستگاه ورزنه و سيان

در  مي تواند براي پرورش آرتميا مناسب باشد يا نه ؟ موفقيت در شرايط آزمايشگاهي  شود آيا آب اين مناطق

به مقياس صنعتي ، موجبات توليد و تكثير انبوه آرتميا و استفاده بهينه از آن انتقال  وامكانمقياس آزمايشگاهي 

اين موضوع  مي تواند موجب ايجاد شكوفايي اقتصادي ، ايجاد . منابع آبي زهكش ها را به دنبال خواهد داشت 

  .  گردد كشور به اين محصول  با توليد آن موجب رفع بخشي از نيازاشتغال در منطقه و

در استان با توجه به پرورش موفقيت آميز آرتميا با استفاده از زه آبهاي دو ايستگاه ورزنه و سيان منطقه رودشتين ،

و پرورش آرتميا در استخرهاي بارور سازي  را توسعه دادهپروژه پرورش آرتميا در استخرهاي خاكي  اصفهان 

  . اين منطقه را امكان پذير مي كند در شده بصورت نيمه متراكم 

  

  مسئله اساسي ، اهميت و ضرورت تحقيق 

در  زراعتيبدون استفاده بودن زمينهاي مناطق شرقي و شمال شرق استان كه بدليل شوري زياد هيچگونه  -الف

ناطق آنها صورت نمي گيرد، زيرا به لحا ظ شرايط خاص  جغرافيايي و كليما تولوژي ، شوري خاك وآب اين م

  . زياد بوده و از نواحي غربي به سمت شرق حتي بتدريج بر شدت اين شوريها نيز افزوده  مي شود

نيز در اين نواحي باال بوده و به سمت شرق استان بر شدت اين  هاي جاري  سطحي و زيرزميني  شوري آب  -ب

  .مي كندشوري ها افزوده مي شود كه آنها را غير قابل استفاده جهت مصارف كشاورزي 
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در منطقه از قبيل نيروي كارگري ، ادوات و ماشين  مناسب جهت پرورش آرتميا هاي  پتانسيل سايروجود -ج 

  آالت و امكانات انرژي نظير برق 

  در منطقه  فراهم نمودن زمينه اشتغال امكان  -د

  اي نياز هاي منطقه بر توليد آرتميا بعنوان غذاي زنده جهت تغذيه الرو و بچه ماهيان و توليد سيست -ه 

... بعد از پرورش، مي توان نسبت به غني سازي آرتميا توسط چربي هاي غير اشباع ، ويتامينها وواكسنها و  –و 

  .اقدام نمود

 :شامل كه  ا در منطقهينيازهاي اوليه پرورش آرتمبا توجه به 

    .ندارند ه در منطقهغيركشاورزي ، صنعتي و هءكه هيچ گونه استفاد 3وجود اراضي باير درجه  -1

  در تركيب و پروفيل خاك هاي منطقه ر قابل نفوذ جهت ساخت استخرهاي خاكي يوجود خاكهاي رسي غ -2

  6/7-8/7معادل  شور وشيرين كافي  با اسيديته مناسب وجود منابع آب -3

  آرتميا براي منطقه د سيست وبيومسيتول امكان اي مناسب با قابليت ن منطقهيوجود استر -4

) ماه در هر سال 8حداقل (، كه طول دوره پرورش ستم چند چرخه اي براي توليد سيستيامكان استفاده از س -5

  .اجازه استفاده از سيستم چند چرخه اي را بدهد

       و غيره  ، راه وجود امكانات اوليه مثل برق -6

 .ومسيوجود مراكز مصرف آرتميا در منطقه جهت فروش محصوالت ب -7

اقليم مناسب ودرجه حرارت  آب وهواي مناسب به منظور توليد واستحصال مقادير قابل توجه سيست  وجود -8

تا باجمع آوري وبررسي اطالعات موجود از  شدهدر اين گزارش سعي است ،  وبيومس از استخرهاي پرورش

راف شهرستان وهمينطوربافت خاك اراضي وامكانات زيربنايي موجوددرمناطق اط منطقه  اقليم ومنابع آب
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نسبت به بررسي پتانسيل ها ومحدوديت هاي پرورش آرتميا در اين منطقه با اهداف توليد ) رودشتين(اصفهان

  . سيست وبيومس آرتميااقدام گردد

و منابع آبهاي شور سطحي بدون استفاده در كشاورزي در نواحي شرقي  باير با توجه به اينكه صدها هكتار اراضي

صفهان وجود دارد كه امكان هر گونه كشت و زرع و حتي پرورش بسياري از آبزيان، بدليل و شمال شرق استان ا

وجود شوري باالي آب در آنها امكا ن پذير نمي باشد ،اما با بهره برداري معقول و منطقي از اين منابع خدادادي 

 ، طرحي پروژه يل اهداف اين براي تكمبه همين منظور.مي توان نسبت به پرورش آرتميا در اين منابع اقدام نمود

محدوده  .ه استتحت عنوان شناسايي مناطق  مستعد جهت پرورش آرتميا در استان اصفهان به اجرا در آمد

  . مي باشد )  سگزي –واحد هيدرولوژي كوهپايه (شامل شهرستان اصفهان  اين پروژه مطالعات

  

  كليات-1-1

  جغرافياي شهرستان اصفهان   -1-1-1

درصـد از   3/14كيلومترمربـع ،   01/15744هان در مركز كشور ايران قرار دارد و وسعت آن برابر با شهرستان اصف

ايـن شهرسـتان در مـدار    .  درصد از مساحت كل كشور را به خـود اختصـاص داده اسـت     92/0مساحت استان و 

1351جغرافيائي  ′،o  2153تا ′،o  9231طول شرقي و ′،o  1033تا ′،o      عرض شـمالي قـرار گرفتـه اسـت داراي

متـر ايـن    1570آب و هواي معتدل و فصول چهارگانه آن منظم است ، ارتفاع متوسـط آن از سـطح دريـا حـدود     

از سمت شهرستان ، از شمال به شهرستانهاي اردستان ، برخواروميمه ، از جنوب به سمت شهرضا و استان فارس و 

شهرستانهاي . شرق به نائين و استان يزد و از غرب به شهرستانهاي خميني شهر ، فالورجان و مباركه محدود است 

شامل شش بخش ، سـيزده شـهر ، نـوزده دهسـتان ،      1384اصفهان براساس تقسيمات سياسي كشور در پايان سال 

  . چه آبادي خالي از سكنه مي باشد پار 975پارچه آبادي داراي سكنه و  485پارچه آبادي كه  1280

  .تقسيمات سياسي شهرستان اصفهان را نشان مي دهد) 1-1(جدول شماره 
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  تقسيمات سياسي شهرستان اصفهان  -) 1-1(جدول 

  شهرستان
  بخش

  دهستان  شهر
  آبادي

  خالي از سكنه  داراي سكنه  جمع

  اصفهان 
  بن رود 
  

  جرقويه سفلي 
  
  

  جرقويه عليا 
  

  جلگه 
  
  پايهكوه
  
  
  

  مركزي 

  
  ورزنه 
  

  محمدآباد 
  نصرآباد 
  نيك آباد 
  حسن آباد 

  
  اژيه 
  هرند

  تودشك
  سجزي 
  كوهپايه  

  
  اصفهان 

  خوراسگان 
  بهارستان  

  

  
  رودشت جنوبي 
  گاوخوني 

-  
  جرقويه سفلي 
  جرقويه وسطي
  جرقويه عليا  

  رامشه 
  امامزاده عبدالعزيز
  رودشت شمالي 

  تودشك
  زفره  
  جبل 
  سيستان 

  برآان جنوبي 
  برآان شمالي 

  جي 
  قهاب جنوبي 
  قهاب شمالي 
  كرارج 

  محمود آباد 

  
8  
29  
-  
109  
132  
31  
58  
58  
38  
173  
89  
91  
41  
62  
41  
59  
74  
50  
90  
52  

  
6  
19  
-  
16  
11  
5  
11  
28  
3  
70  
25  
52  
14  
25  
33  
31  
14  
35  
57  
30  

  
2  
10  
-  
93  
121  
26  
47  
10  
35  
103  
64  
39  
27  
37  
8  
23  
60  
15  
33  
22  

6  13  19  1280  485  795  

  

فـالت مركـزي    شود كه يكـي از آنهـا حـوزه    فالت مركزي ايران به شش حوزه بزرگ و مستقل از هم تقسيم مي

حوزه گاوخوني قسمتي از حوزه  .شود هاي اصلي و فرعي ديگري تقسيم مي ايران است هر حوزه نيز خود به حوزه

ايـن حـوزه عليـرغم دارا بـودن     . كيلـومتر مربـع اسـت    102462باشد كه داراي مسـاحتي معـادل    فالت مركزي مي
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هـاي آن بـه علـت موقعيـت خـاص جغرافيـايي        اي از دشـت  گسترده هاي هاي خشك و كويري در قسمت ويژگي

به عالوه اين حوزه كويرهاي نمك را در خود جاي داده است كه . مند شود بهره هاي زاگرس تواند از رطوبت مي

كفـه   پس از كفه هرات و مروست، كفه بزرگ ابرقو، كفه كوچك طاقسـتان بـه   نمك سيرجان شروع و از باتالق

  .شود باتالق گاوخوني منتهي مي

ورزنه  "كيلومتري شهر تاريخي  30و  كيلومتري جنوب شرقي اصفهان 140گاوخوني در فاصله ) مرداب ( تاالب 

شرقي بخـش جرقويـه و در جنـوب     و شهر ورزنه ، شمال اين تاالب در جنوب شرقي بخش بن رود. قرار دارد  "

اين مرداب به شكل  . ندوشن از استان يزد و شمال غربي كوير ابرقو قرار دارد غربي شهرستان نايين و غرب منطقه

هـا كيلـومتر    آب، به طور كلي تا شـعاع ده  يك گالبي از شمال به جنوب كشيده شده و به علت خشكي و كمبود

روان قرار دارد كه از فاصله چند كيلومتري شهر ورزنه آغاز  هاي شني پهدر سمت غرب آن ت. خالي از سكنه است

جبهـه شـرقي تـاالب مجـاور     . شرقي روستاي خارا از توابع بخش جرقويه ادامـه دارد  شود و تا نزديكي جنوب مي

  . شده است هاي ندوشن قرار دارد و در جنوب آن پهنه وسيعي از اراضي نمكزار واقع شيركوه و كوه هاي كوه

متر مي باشد و به حالت مثلثي شكل ديده مي شود ، حـداكثر عـرض آن در حـدود     1470 ارتفاع آن از سطح دريا

يـك متـر مـي     عمق آب در اكثر نقاط آن انـدك و در حـدود  . كيلومتر است  25كيلومتر و حداكثر طول آن  50

  ب گـاوخوني بـه صـورت درياچـه    باشد كه بر اساس مقدار آب ورودي به تاالب در طول سال تغيير مي كند تاال

 هـاي شـني،   هاي مختلف، تپـه  يك منطقه فرورفته كويري است كه از اطراف توسط ناهمواري كوچك دايمي و

شـود كـه    برآورد مـي  هكتار 47000وسعت آن بالغ بر . زار احاطه شده است هاي نمكي و كويري و جنگل گستره

پربـاران و مرطـوب سـال آب بيشـتري بـه       نحوي كه در فصـول  البته با مقدار آب ورودي به تاالب متغير است، به

شدن هوا در تابستان و كاهش آب ورودي از يـك طـرف و    شود و با گرم تاالب وارد و بر وسعت آن افزوده مي

ازارتفاعـات مجـاور تـاالب    .شـود   تاالب نيز به مقدار چشمگيري كاسته مي افزايش تبخير از طرف ديگر از سطح
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 ها در فصول پرباران و مرطوب سال آب قابـل  اين آبراهه. شود به تاالب منتهي مي گرفته و  مهسرچش ييها آبراهه

خشـك شـده و تنهـا     اي را به تاالب هدايت كرده و با گرم شدن هوا در تابستان و كاهش نزوالت جـوي  مالحظه

دايمي آب تاالب از بخش شـمال  عنوان تنها منبع  رود نيز به زاينده. ماند  اي از نمك در داخل آن بر جاي مي اليه

و گياهان شورپسند ديگـر    را با پوشش گياهي انبوه شامل گياهان گز، ني اي غربي تاالب به آن وارد شده و منطقه

آب  اي تاالب است كـه بـه خـاطر دسترسـي بـه      آورد و اين تنها بخش حاشيه به وجود مي) زار چمن( به نام جنگل

تـاالب بـه علـت شـوري      اي هاي ديگر حاشيه است، در حالي كه بخش  حظهتازه از لحاظ پوشش گياهي قابل مال

  ) .     2-1و  1-1شكل هاي  ( ندارند العاده خاك، پوشش گياهي درخورتوجهي  فوق

  
  تپه هاي ماسه اي ـ جنوب غربي تاالب گاوخوني - 1- 1شكل 
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  آبگيرهاي نمكي ـ جنوب غربي تاالب گاوخوني - 2- 1شكل 

  

دوستي است كه از گونه هاي معروف آن مي توان از اسپند ، شيرين بيان،  گياهان نمك گاوخوني داراي

هاي پر درختي  گذشته به صورت بيشه اشنو ، چوبك و ني به ويژه انواع و اقسام گز را نام برد كه در ساليكورنيا ،

وجود . از بين رفته اند  تهيه زغال بوده است كه در نتيجه قطع درختان و به كار بردن آن در سوخت و همچنين

، و در اغلب نقاط گاوخوني مشاهده مي گردد ايجاد گرديده در منطقه چاله هاي بي شماري كه جهت تهيه زغال

رود از مصب به طرف ورزنه ، داراي  بخش كوچكي از حاشيه شمالي زاينده . گويا و دليل اين موضوع است 

است و در دو بخش شمال غربي تاالب ، كوه سياه  گرفتهپوشش هالوفيت است و بوته كاري آتريپلكس صورت 

 .محسوب مي شود در قسمت شرقي پوشش گياهي بيشتري است واقع شده است كه بلندترين ارتفاع منطقه

با توجه به موقعيت تاالب گاوخوني كه در انتهايي ترين و پست ترين نقطه حوضه آب خيز زاينده رود است  

م تحت تاثير رسوبات حمل شده از كل حوضه كه به طور عمده از آبرفتهاي وضعيت خاك آن به طور مستقي
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عالوه بر آن فعاليت هاي مربوط به باد ، آب زير زميني شور، . دوران چهارم زمين شناسي مي باشد قرار دارد

و پوشش گياهي ، پستي و بلندي، تبخير شديدو شرايط اقليمي از عمده ترين عوامل موثر در تشكيل ، تكوين 

خاكهاي .تكامل خاكهاي منطقه محسوب مي شوند كه اغلب در جهت افزايش شوري خاك تاثير گذار بود ه اند 

نواحي حاشيه اي تاالب در بخشهاي شرقي و جنوبي به علت بهره مندي از آبهاي زير زميني باال و متاثر از آب 

اي نمكي كه با خود نمك قابل مالحظه اي شور درياچه ، تبخير شديد، خاصيت مويينگي و فعاليت باد و آبراهه ه

را حمل مي كنند از درجه شوري فوق العاد ه اي برخودارند به طوري كه اليه اي از نمك سطح خاك را مي 

بديهي است كه ازخاكهاي اين .پوشاند و امكان رويش هر گونه گياهي حتي شور پسند را غير ممكن مي سازد

تثبيت شنهاي روان ويا توسعه گياهان شور پسند نداشته وفقط با تامين آب مناطق هيچ استفاده ديگري حتي براي 

  .شور كافي در محل مي تواند براي توسعه پرورش آرتميا مد نظر قرار گيرد

  

   منطقه مورد مطالعه  اقليممشخصات  -2-1

اقليم نيمه خشـك  اقليم شهرستان اصفهان در يك ارزيابي كلي بر اساس تقسيم بندي در سيستم سيليانينف داراي 

وسطي ، عليا ، رودشتين ، براآن شمالي و جنوبي  جرقويه سفلي ،(اقليم خشك ) ارتفاعات تودشك ، جبل و زفره(

مي باشد ، از لحـاظ پارامترهـاي هـوا    ) تاالب گاوخوني و شهر ورزنه(اقليم فراخشك  ،) ، قهاب شمالي و جنوبي 

ميليمتـر   4/136ميليمتر بارندگي ايستگاه ورزنه و بيشترين آن  1/80شناسي كمترين مقدار بارندگي متوسط ساالنه 

ميـانگين  .ميليمتـر مـي باشـد    4/103بارندگي ايستگاه پااليشگاه مي باشد و ميانگين بارش در منطقه مـورد مطالعـه   

 2435متوسط ميزان تبخير سـاالنه از  . درجه سانتيگراد تغيير مي كند 9/14تا  8/16متوسط درجه حرارت ساالنه از 

 30 دورهبارنـدگي دريـك    . ميليمتر در تاالب گاوخوني گزارش گرديده است 2880ميليمتر در شرق اصفهان تا 
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ميليمتـر گـزارش    28800و متوسـط تبخيـر سـاليانه     5/15ميليمتر ، ميانگين درجه حـرارت سـاليانه    100-150ساله 

  . گرديده است 

    منطقه تقسيمات آبي -3-1

سـيرجان قـرار   -م آن در حوضه آبريز زاينده رود و بخش اندكي در حوضه آبريز ابرقـو اين شهرستان قسمت اعظ

  : حوضه آبريز زاينده رود به شرح ذيل گزارش مي گردد . گرفته است 

  حوضه آبريز زاينده رود  -1-3-1

ساس به عنوان اولين حوزه از منطقه ششم در فالت مركزي و برا) تاالب گاوخوني(حوضه آبريز زاينده رود 

2050اين حوزه در مدار جغرافيائي . تعريف شده است  −16تقسيم بندي هاي طرح جامع آب كشور با كد  ′،o  تا

4253 ′،o  1231طول شرقي و ′،o  2433تا ′،o  ستان اصفهان  در درصد ا 88/33. عرض شمالي قرار گرفته است

  . محدوده حوزه آبخيز زاينده رود  قرار دارد 

 40حوضه آبريز زاينده رود در بخش مياني فالت مركزي ايران واقع گرديده و قلمرو وسيعي را شامل مي شـود ،  

شـيب عمـومي حوضـه از    . درصد آن كوهپايـه و دشـت مـي باشـد      60درصد از اين حوضه كوهستاني و مرتفع ، 

شرق كاهش مي يابد و هر چه به سمت شرق پيش مي رويم از ارتفاع زمين كاسته شـده تـا جـايي     سمت غرب به

متوسط ارتفاع زمـين در ايـن   . كه مرز شرقي محدوده مورد بررسي در نزديكي دشت هاي كويري قرار مي گيرد 

  . متغير است ) پاياب(متر در شرق  1440تا ) سراب(متر در غرب  3600حوضه بين 

ين كننـده آب در ايـن حوضـه نـزوالت آسـماني و روانـاب ناشـي از ذوب بـرف ارتفاعـات در زردكـوه           منبع تأم

و ) ديمه ، جانان و چهـل چشـمه  (بختياري و ارتفاعات شرق زاگرس در بخش سراب حوضه و همچنين چشمه ها 

ه در مجمـوع  شاخه هاي فرعي باالدست سد زاينده رود و شاخه هاي فرعي زيردست سد زاينده رود مي باشند ك
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اين رودخانه مهمترين رودخانه فالت مركزي ايران محسوب مي شود . رودخانه زاينده رود را به وجود آورده اند 

  .كه حوضه آبخيز زاينده رود را زهكش نموده و به تاالب گاوخوني ختم مي شود 

كيلـومتري غـرب    110له در فاصـ ) شهرسـتان چادگـان  (سد زاينده رود كه بر روي زاينده رود در استان اصـفهان  

9450اصفهان در مدار جغرافيائي  ′،o  4432طول شرقي و ′،o  ايـن سـد از نـوع    . عرض شمالي احداث شده است

متـر ، حجـم مخـزن حـداكثر      100متـر و ارتفـاع از پـي     5/6متـر ، عـرض تـاج     450بتني دو قوسي بـا طـول تـاج    

MCM1470  ر و حجم مفيد مخـزن  مت 2063در ترازMCM1090    مـي   كيلومترمربـع   24/44و مسـاحت آن حـدود

  . باشد 

در اين حوضه اراضي و دشت هاي مستعد كشاورزي وجود دارد كه توسط آب رودخانـه زاينـده رود از طريـق      

كمبـود  يادآور مي گردد به منظور رفـع  . سدهاي انحرافي و شبكه هاي آبياري مدرن و سنتي نيز آبياري مي شود 

بـه  ) حوضـه كـارون  (از طريق تونـل اول و دوم كوهرنـگ    700تا  MCM734آب در منطقه مركزي ساالنه حدود 

آب از حوضه دز از طريق تونل  MCM120حدود  1384رودخانه زاينده رود منتقل مي شود ، عالوه بر آن از سال 

ن انتقـال و درنهايـت در روسـتاي    چشمه لنگان به واحد هيدرولوژيك بـوئين و مياندشـت در زيرحوضـه پالسـجا    

حوضـه آبريـز زاينـده رود از نظـر     . كميتك ازتوابع شهرستان چادگان وارد درياچـه سـد زاينـده رود مـي گـردد      

اين حوضه از شمال به حوضـه آبريـز   .واحد هيدرولوژيك مي باشد  20تقسيمات طبيعي شامل هفت زيرحوضه و 

سيرجان -ر سياه كوه و اردستان ، از جنوب به حوزه هاي ابرقومركزي از طرف شرق به حوزه هاي كوي –همدان 

  . و درياچه مهارلو و از غرب و جنوب غربي به حوزه هاي دز و كارون محدود مي باشد 

تقسيمات كوچكتر حوزه هاي آبخيز استان به ترتيب تحت عناوين زير حوزه و واحدهاي هيدرولوژيكي شناسائي 

درصـد در   4/3درصـد آن در اسـتان اصـفهان     9/90ي حوزه آبخيـز زاينـده رود   از نظر تقسيمات كشور.شده اند 

درصد در استان يزد واقع شده است و شامل تمام  3/2درصد در استان فارس و  4/3استان چهارمحال و بختياري ، 
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سار ، يا قسمت اندك يا بزرگ از محدوده شهرستانهاي چلگرد ، شهركرد ، چادگان ، فريدن ، فريدونشهر ، خوان

كاشان ، برخواروميمه ، نطنز ، اردستان ، نائين ، سميرم ، ايزدخواست شهرضـا ، مباركـه ، لنجانـات ، فالورجـان ،     

  . خميني شهر ، نجف آباد ، تيران و كرون، سميرم سفلي و اصفهان را در بر مي گيرد 

تقسيمات واحدهاي :  4-1ره شما شكلتقسيمات زيرحوضه اي در حوضه آبريز زاينده رود ، :  3 -1شماره  شكل

تلفيق حوضه زاينـده رود بـا نقشـه سياسـي اسـتان      : 5-1شماره شكلهيدرولوژيك در حوضه آبريز زاينده رود و  

  . اصفهان رانشان مي دهد
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تقسيمات زيرحوضه اي در حوضه زاينده رود ) 3- 1(نقشه   
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احد هيدرولوژيك در حوضه آبريز زاينده رود تقسيمات و  -) 4-1(نقشه   
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تلفيق حوضه زاينده رود با نقشه سياسي استان اصفهان    -) 5-1(نقشه   

 

لـيكن  . اقليم حوزه زاينده رود براساس تقسيمات اقليمي در سيستم سيليانينف در كمربند خشك قرار گرفته است 

و هوائي به اشكال گوناگون در محيط هـاي اطـراف و كـل    كوه هاي زاگرس باعث تأثيرات و تغييرات بارز آب 

با كاهش ارتفاع از سمت شمال غربي بـه جنـوب شـرق بعضـي از عناصـر اقليمـي رو بـه        . حوضه آبريز مي گردد 

مـي رود  )بارندگي و رطوبت(و بعضي ديگر از عناصر آب و هوائي رو به كاهش ) درجه حرارت و تبخير(فزوني 
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به تدريج جاي خود را به شرايط اقليمي خشـك  ) چلگرد و پيرامون آن(سرد و مرطوب ، بطوريكه هويت اقليمي 

  . و فراخشك مي دهد 

نقشه اقليمي به روش سيليانينف و نقشه هاي توزيع جغرافيائي ميانگين هم دوره بارنـدگي ، سـاالنه حوضـه آبريـز     

  .گزارش آورده شده است   7-1 ، 6-1زاينده رود به شماره هاي 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نقشه اقليمي حوزه زاينده رود  -) 6-1(شكل
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  توزيع ميانگين بارندگي   -) 7-1 (نقشه 
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  اقدامات ومطالعات زهكشي در رودشت شمالي ورودشت جنوبي   -4-1

انتقال آب اضافي موجود در خاك و يا در سطح زمين به طريق مصنوعي و هدف آن : زهكشي عبارت است از 
در كشاورزي هدف از زهكشي افزايش توليد و . ايجاد آمادگي بيشتر در زمين براي استفاده بيشتر انسان است

با عمل زهكشي يعني خارج كردن آب و امالح اضافي از خاك مي توان قسمتي . كاهش هزينه هاي توليد است
كيلومتري جنوب  75تا  35فاصله عمده اي از زمين هاي شور و قليايي كشور را از جمله  دشت رودشتين كه در 

تعيين پتانسيل، هرزآبها  و  هدفبالذا  زهكشي خاك . شرقي اصفهان واقع شده را براي كشت و زرع آماده نمود
واحد (زهكشها جهت استفاده در توسعه كشاورزي به ويژه پرورش و تكثير آرتميا در شهرستان اصفهان 

  . مي باشد سگزي   –هيدرولوژي كوهپايه 
   
  كانال آبرسان اصلي رودشت شمالي -1-4-1

متر مكعب در ثانيه و طول  24كيلومتر به ظرفيت حدود  83طول كانال اصلي آبرساني به رودشت شمالي حدود 
هكتار ناخالص از اراضي شمال رودخانه  23400كيلومتر مي باشد و تقريبا  74آبياري آن حدود  2كانالهاي درجه 

و در حوالي روستاي جمبزه و خويا به دو كانال راست و چپ .مشروب مي نمايد) رودشت شمالي ( زاينده رود 
C-P-L)   ( و )C-P-R  (تقسيم مي گردد.  

كانال سمت چپ در پائين دست موازي زهكش حائل و تا حوالي روستاي قورتان ادامه مي يابد و آب مورد نياز 
ن ، سيدان ، قميشان ، گيشي ، قلعه عبدهللا ، سيان  و روستاهايي از جمله خويا ، قلعه ساربان ، سيريان ، كمندا

  .قورتان را تامين مي كند
،هالرته و اسالم آباد را مشروب مي  سيچي ، كليشاد كانال سمت راست در مسير خود اراضي جمبزه ، مادركان ،

  .كند
  
  كانال آبرسان رودشت جنوبي -2-4-1

متر مكعب در ثانيه و طول  25يلومتر و به ظرفيت حدود ك 80طول كانال اصلي آبرساني به رودشت جنوبي نيز 
هكتار از اراضي رودشت را مشروب مي  24500كيلومتر مي باشد، تقريبا  80آبياري آن حدود  2كانالهاي درجه 

سازد اين كانال پس از انشعاب از بند انحرافي تا اراضي شرق اژيه ادامه و سپس به دو شاخه چپ و راست تقسيم 
كانال سمت راست از مرز جنوبي رودشت جنوبي اراضي ازيه ، ابوالخير ، طهمورثات و كفرود را از . مي شود 

سمت چپ آبياري مي كند و تا ورزنه ادامه و آخر روستا در شرق ورزنه اراضي ساير روستاهاي رودشت جنوبي 
  .از دو طرف مشروب مي نمايد

  .تر برآورد مي گرددكيلوم 255مجموع طول زهكشهاي رودشتين بالغ بر حدود 
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  منطقه مورد مطالعهسوابق مطالعاتي و اجرائي زهكشي در اراضي  -3-4-1

   
كشاورزان منطقه رودشت از دير باز با مشكالت ماندابي و شور شدن اراضي زراعي خود مواجه بوده و مسئله باال 

. والت زراعـي بـوده اسـت   بودن آب زيرزميني شور يكي از عمده ترين محدوديت هاي اراضي براي توليد محص
لـذا روسـتائيان منطقـه بـا     . اين مسئله مخصوصا در سالهاي پر آبي موجب خسارت قابل توجهي به مزارع ميگرديد

تجاربي كه از نياكان خود بدست آورده بودند اقدام به حفر كانالها وانهاري براي تخليه آب اضافي نموده بودند و 
انهار ناكش كه در حقيقت زهكشي هاي قديمي بـه شـمار مـي آينـد در مـزارع      . ناميده اند) ناكش(اين كانالها را 

حفر شده بودند كه تعدادي از آنها ... اطراف بعضي از روستاها از جمله قلعه عبداهللا ، سيريان ، سكان ، شاهطور و 
كشـاورزي   به مرور زمان از بين رفته و بعضي ديگر توسط اهالي منطقه با همكاري مركـز خـدماتي تـرويج جهـاد    

  .اليروبي و بازسازي شده اند
  
  :محدوده مطالعات زهكشي -

از اراضي رودشتين است كه در شرق شهر اصفهان در ) خالص(هكتار   48800محدوده مطالعات زهكشي حدود  
ايـن اراضـي در شـمال وجنـوب رودخانـه زاينـده رود بصـورت        . كيلومتري اين شهر قـرار دارد  110تا  30فاصله 

راه ارتباطي منطقه جاده آسفالته اصفهان به ورزنه مـي باشـد، كـه    . ده اي در طول رودخانه قرار داردمستطيل كشي
تقريبا از وسط دشـت بـه محـاذات رودخانـه زاينـده رود كشـيده و جـاده هـاي فرعـي متعـددي از آن منشـعب و            

كوچـك رودشـت شـمالي در    رودخانه زاينده رود منطقه را به دودشت . روستاهاي منطقه را به هم مرتبط ميسازد
تـا   52،00مختصـات جغرافيـائي آن بـين   . شمال رودخانه و رودشت جنوبي در جنوب رودخانه تقسيم نموده است

  .عرضهاي شمالي قرار گرفته است 32،35تا  32،20طولهاي شرقي و   52،45
ونيجي، كمنـدان، قلعـه   روستاهاي خويا، قلعه عبدهللا، مارچي، برسيان، كليشاد، خرچوم، خرم، سـيريان،هالرته، سـ  

ساربان، پاجيك آباد، سكان، سيدان، شاطور، قمشان، گيشي و سيان واقع در رودشـت شـمالي قـرار گرفتـه انـد و      
شهر اژيه و روستاهاي طهمورسات، كفران، فارفان، كفرود، سهران، اشكهران، ابوالمعاني و شهروزرنه در رودشت 

  .جنوبي استقرار يافته اند
  
  و مطالعات زهكشي در رودشت شمالي داماتتاريخچه اق -5-1

  زهكش سگزي -1-5-1

به منظور جمع آوري، انتقال و تخليه سيالبها از منطقه سگزي كه در شمال غربي رودشـت شـمالي    1348در سال  
اين كانـال بصـورت   . قرار دارد و همچنين حفاظت از ايستگاه راه آهن ، كانال زهكشي روباز سگزي حفر گرديد

به طرف جنوب شرق و جنوب غرب ايستگاه راه آهن كشيده شده و از شمال غـرب منطقـه      Tه شكل دو شاخه ب
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كيلـومتري   5/1شروع و در جهت شمال به جنوب پس از عبور از شرق روستا خويا و روسـتاي جمبـزه در فاصـله    
  .باال دست بندگلي به رودخانه زاينده رود تخليه ميگردد

ز ورود آبهاي زيرزميني به رودشت شمالي از ورود سـيالبهاي شـمال غربـي بـه     اين زهكشي عالوه بر جلوگيري ا
  .است ذيلمشخصات اين زهكش به شرح . منطقه جلوگيري مي نمايد

  
  كيلومتر 30حدود :                                                 طول

  متر 5-10:                                      عرض كف
  متر 3-6                                            :     عمق

           5/1:1:                               شيب جانبي بدنه
  در هزار 7/0:                                      شيب طولي
  متر 14-28:                                      عرض دهنه

  ليتر در ثانيه 2300           :           حداكثر دبي زهكش
  .ليتر در ثانيه برآورد گرديده است  30:                       حداقل دبي زهكش

  
 

  كانال انتقال زه آب سازمان آب -2-5-1

 .شـروع ودر منطقـه بنـام زهكـش سـازمان آب موسـوم گرديـده اسـت         1354عمليات اجرائي اين كانال در سال  
  .ر انتقال زه آب زهكش سگزي به پشت بند شانزده ده مي باشداحداث اين كانال به منظو

زهكش سازمان آب از پشت بند خاكي واقع در جنوب شرقي روستاي جمبزه شروع و پس از گذشـتن از داخـل   
روستاي كليشاد و جنوب روستاي سيچي ازشمال روستاهاي خرم  ، شريف آباد و قلعـه بـاال، از جنـوب روسـتاي     

كيلومتر به پشت بند شانزده ده به رودخانه زاينـده   9سيان عبور نموده آنگاه با طي مسافت  گيشي و شمال روستاي
  :مشخصات كانال انتقال زه آب سازمان آب منطقه اي بشرح زير است. رود تخليه ميشود

  كيلومتر 40حدود :                                                 طول
  متر 5/1-5/2                   :                    عرض كف

  متر 5/0-5/2:                                                 عمق
          1:1تا  5/1:1:                              شيب جانبي بدنه

  در هزار 2/0تا  7/0:                          متوسط شيب طولي
دن مسائلي از جمله ساالنه مقادير معتنـابهي از امـالح مضـر از طريـق زه     ولي با اجراي اين زهكش باعث پديد آم

آب وارد آبهاي زيرزميني شده و با توجه به باال آمدن آبهاي زير زميني و تاثير بـر كيفيـت بسـيار نـامطلوب آب،     
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اين  ضمنا با در نظر گرفتن كيفيت بسيار نامطلوب زه آب جاري در.باعث شدت مسائل زهكشي در منطقه گرديد
كانال و وجود اليه هاي شني در طول مسير و گستردگي آن در منطقه ، همچنين جاري شدن زه آب اين كانال بر 
روي اراضي منطقه در قسمتهائي از مسير بالطبع باعث كاهش راندمان محصـوالت زراعـي را در اثـر اجـراي ايـن      

ستاهاي قلعه باال، گيشي و سيان از حيز انتفاع كانال بدنبال داشت، بطوريكه مساحت قابل مالحظه اي از اراضي رو
  .خارج شد، و به اراضي موات تبديل گرديده اند

  
  منطقه اي وسازمان كشاورزي اصفهانتوسط سازمان آب  زهكشيمطالعات   -3-5-1

سازمان آب منطقه اي و سازمان كشاورزي استان اصفهان مشتركا تصميم به انجام مطالعاتي جهـت   1361در سال 
  .فع نمودن مشكل زه آب جمع آوري شده توسط زهكش سگزي و زهكشي كل اراضي منطقه گرفتندمرت
تشـكيل و در منطقـه شـروع بـه      1361كه در اين رابطه واحد احياء و عمران اراضي رودشتين عمال از اوايل سال  

رودشـت جنـوبي بـه    در  1362در رودشت شـمالي و در پايـان سـال     1361و اين مطالعات در پايان سال . كارنمود
  .اتمام رسيد

  .اين مطالعات با توجه به شرايط موجود اهداف زير را دنبال نموده است
  جلوگيري از ورود آبهاي زيرزميني و سطحي به منطقه و انتقال زه آب زهكش سگزي به پشت بند شانزده ده-
 جمع آوري و تخليه آبهاي تخت االرضي به منظور پائين بردن سطح ايستابي  -

 آوري روانابهاي سطحي و خشگاندن مناطق باتالقي جمع -

در اين راستا به منظور نيل به اهداف فوق زهكشهائي به شرح ذيل در رودشـت شـمالي طراحـي و اجـرا گرديـده      
  :است
  

  :زهكش حائل: الف

زهكش حائل از محل زهكش سگزي در شمال اراضي خويا شروع شده و در جهت شرق به موازي مادي گيشي 
اراضي قلعه عبدهللا ، سيريان، قلعه ساربان، كمندان، سيدان، كليل، هاشم آباد، قمشان، گيشي و سيان عبور از شمال 

  :مشخصات اين زهكش بشرح زير مي باشد. كرده در پائين دست شهر ورزنه در رودخانه زاينده رود تخليه ميشود
  ركيلومت 65:                                                 طول

  متر 2-3:                                       عرض كف
  متر 5/3-6:                                                 عمق

  متر 1/2-12:                                      عرض دهنه
   5/1: 1:                                    شيب ديواره
  در هزار 7/0                      :               شيب طولي
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  ليتر در ثانيه 50:                                    حداقل دبي
  ليتر در ثانيه 170:                                   متوسط دبي
  ليتر در ثانيه 5000تا  2800:                                 حداكثر دبي

  
  :زهكش اصلي-ب

زهكش به منظور جمـع آوري و تخليـه آبهـاي زيرزمينـي و سـطحي منطقـه در محـل شـورابه  طراحـي           اين        
  .گرديده است

زهكش اصلي رودشت شمالي از جنوب شرقي آبادي قلعـه عبـدهللا و شـمال روسـتاي مـارچي شـروع شـده و در         
شـته در شـمال   شرقي  پس از عبور از شمال مادركان و جنوب سيريان به سـمت جنـوب منحـرف گ   -جهت غربي

شرقي گرفته پس از گذشتن از جنـوب پاجيـك آبـاد و سـيدان از شـمال        –روستاي سونيچي مجددا جهت غربي 
به زهكـش   5/22اراضي شاطور عبور كرده پس از منحرف شدن مسير زهكش در جهت شمال شرقي در كيلومتر 

  :به شرح زير مي باشد مشخصات زهكشي اصلي. حائل در جنوب شرقي روستاي هاشم آباد تخليه ميشود
  كيلومتر5/22:                                                  طول

  متر 2-3:                                         عرض كف
  متر 3/0-2/1:                                            عمق آب

  متر 7/3:                           عمق متوسط زهكش
    5:1/1:                                        شيب جانبي

  در هزار 7/0:                              متوسط شيب طولي
  .ليتر در ثانيه گزارش شده است 200دبي زهكش اصلي در محل تخليه به زهكش حائل 

  
  مارچي 2زهكش درجه  -ج

جهـت شـمال شـرقي در انتهـاي زهكـش اصـلي تخليـه         اين زهكش از شمال شرقي اراضي مارچي شروع و در   
  .ميشود

  :مارچي بشرح زير است 2مشخصات زهكش درجه  
  كيلومتر2:                                                   طول

  متر 5/1-2:                                         عرض كف
  متر 5/2-3     :                                       عمق آب

    5:1/1:                                         شيب جانبي
  .ليتر در ثانيه برآوردگرديده است 20دبي در محل تخليه به زهكش اصلي معادل 
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  :گيشي ––––سيان  2زهكش درجه  -د

 2/2(شـرقي پـس از عبـور از شـمال اراضـي سـيان       -اين زهكش از جنوب روستاي گيشي شروع در جهت غربي
  :مشخصات آن به شرح زير است.در زهكش حائل تخليه مي شود) هرند –كيلومتري غرب جاده اژيه 

  كيلومتر7:                                                   طول
  متر 5/1-5/2:                                         عرض كف
  متر 5/0     :                                       عمق آب
  5:1/1:                                           شيب بدنه

  متر 2-3:                                      عمق زهكش
  .ليتر در ثانيه برآورد گرديده است 50دبي اين زهكش در محل تخليه به زهكش حائل حدود 

  
  :قلعه عبدهللا 2زهكش درجه  -ه

  اراضي اين روستا شروع شده، پساب و روانابهاي جمع شده توسط زهكشهاي  اين زهكش از جنوب شرقي
متري پائين دست محل تخليه زهكش مارچي در زهكش اصلي تخليـه   120سطحي موجود در منطقه را در فاصله 

  . مشخصات آن به شرح زير مي باشد.مي نمايد
  لومتركي 1:                                                طول   

  متر 5/1:                                        عرض كف
  متر 2-5/2:                                            عمق

  5:1/1:                                        شيب بدنه
  
  سازمان كشاورزي اصفهانزهكشهاي احداث شده توسط  -4-5-1

  .كشاورزي اصفهان در رودشت شمالي عبارتند از زهكشهاي احداث شده توسط سازمان
     
  زهكش قمشان ـ گيشي: الف 

كيلـومتر   2اين زهكش از شمال غربي اراضي روستاي قمشان شروع شده در جهت شمالي، جنوبي پس از طي     
مسافت در جهت غربي به شرقي پس از تالقي با يك زهكش فرعي همين روستا به موازات جـاده اصـلي پـس از    

كيلـومتر بـه    3كيلومتر جاده را قطع نموده و در جهت جنـوب شـرقي پـس از طـي مسـافتي حـدود        2ي مسافت ط
  :مشخصات اين زهكش به شرح زير است.زهكش سازمان آب تخليه ميشود
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  كيلومتر 7:                                                  طول 
  متر 5/1 -   5/2     :                                   عرض كف

  متر 2-5/3:                                                  عمق
  5/1:1:                                           شيب بدنه

  .ليتر در ثانيه بر آورد گرديده است 20گيشي در محل تخليه به زهكش سازمان آب حدود  –دبي زهكش قمشان 
  
  :زهكش شاطور -ب

كيلومتري غرب جاده شـريف آبـاد شـروع شـده      1ن زهكش در جنوب جاده اصلي احداث گرديده است و از اي
ــدود    ــافتي ح ــي مس ــس از ط ــي       2/4پ ــه م ــازمان آب تخلي ــش س ــاطور در زهك ــرقي ش ــوب ش ــومتر در جن كيل

  :مشخصات ان به شرح زير است.شود
  لومتركي 2/4:                                                طول   

  متر 1 -   5/1:                                         عرض كف
  متر 2-5/2:                                                  عمق

  5:1/1:                                         شيب بدنه
  
  :زهكش جنوب سيان -ج

شرقي پس از تالقي بـا جـاده    -لومتردر جهت غربيكي 2اين زهكش در غرب روستاي سيان شروع و طي مسافت 
  كيلومتر در شرق  5/3اسفالته اژيه در جنوب روستاي سيان در همان جهت ادامه يافته و پس از مسافتي حدود 

كيلومتري از اين نقطـه زهكـش قـديمي     5/0اين جاده جهت زهكش به سمت شمال شرقي تغيير مسير يافته و در 
مشخصـات ايـن   . كيلومتر بـه زهكـش حائـل تخليـه مـي شـود       2و پس از طي مسافت سيان در اين زهكش تخليه 
  :زهكش به شرح زير مي باشد

  كيلومتر 8:                                              طول   
  متر   5/1- 2:                                        عرض كف

  متر 2-3           :                                       عمق
  5:1/1:                                         شيب بدنه

  .ليتر در ثانيه برآورد گرديده است 20دبي زهكش در محل تخليه به زهكش حائل معادل 
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  اجرا شده در منطقه رودشت شمالي 2و  1مشخصات زهكشهاي درجه   -)2-1(جدول 

  مشخصات

  

  نام زهكش

درجه 

  زهكش
  طول

km 

  عمق

m  

عرض كف 

m 

شيب 

  جانبي

شيب 

  طول

كف 

در 

  هزار

  دبي

ليتر بر 

  ثانيه

  محل تخليه

تاريخ 

احدا

  ث

ارگان 

احداث 

  كننده

  زاينده رود  500  7/0  5:1/1  2-3  5/3-6  65  1  حائل
65 -

1361  

سازمان آب و 
سازمان 
  كشاورزي

  1348  زاينده رود  30  7/0  5:1/1  5-10  3-6  30  1  سگزي
راه آهن منطقه 

  اي

  1354  زاينده رود  -  7/0  5:1/1  5/1-5/2  5/0-5/2  40  1  ازمان آبس
سازمان آب 
  منطقه اي

اصلي 
رودشت 
  شمالي

1  22  4-2  3-2  5:1/1  7/0  200  
زهكش 
  حائل

66-
1364  

سازمان آب 
  منطقه اي

-سيان
  گيشي

2  7  3-2  5/2-5/1  5:1/1  -  50  
زهكش 
  حائل

1363  
  سازمان آب

  -  -  5:1/1  5/1  2-5/2  1  2  قلعه عبدهللا
زهكش 
  حائل

66-
1365  

  سازمان آب

-قمشان
  گيشي

  1369  گيشي-سيان  20  -  5:1/1  5/2-5/1  5/3-2  7  2
مركز خدمات 

  و مردم
جنوب 
  شاطور

2  2/4  5/2-2  5/1-1  5:1/1  -  -  
زهكش 
  سازمان آب

1358  
مركز خدمات 

  و مردم
جنوب 
  سيان

2  8  3-2  2-5/1  5:1/1  -  -  
زهكش 
  حائل

-  
  مركز خدمات

  30  -  5:1/1  5/1-2  5/2-3  2  2  مارچي
زهكش 
  حائل

1366  
  مركز خدمات
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 محدوده مطالعات زهكش رودشت شمالي  -)8- 1(شماره  شكل
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  چه اقدامات زهكشي در رودشت جنوبيتاريخ -6-1

  .بخش به شرح زير مي باشد 3اقدامات و مطالعات زهكشي در رودشت جنوبي را در 
  
  زهكشي توسط جهاد سازندگي اقدامات -1-6-1

پر آبي رودخانه زاينده رود اراضي روستائيان رودشت جنوبي را با مسائل مانـدابي حـادي روبـرو      1358در سال  
زهكشـهاي حفـر شـده    .گرداند و جهاد سازندگي را مجبور به اقداماتي فوري و بدون مطالعه جامع در منطقه نمود

  :رودشت جنوبي به طور خالصه به شرح زير است توسط جهاد سازندگي با همكاري مردم در
  كيلومتر  12زهكش كفران به طول  -
 كيلومتر 3زهكش فارفان به طول  -

 كيلومتر 9و  4زهكشهاي جندان به طول  -

 كيلومتر 1زهكش اسحاق آباد به طول  -

 كيلومتر  2زهكش بالن به طول  -

 كيلومتر 4و  5/3، 3زهكشهاي بزم به طولهاي   -

 كيلومتر 6و5طولهاي زهكشهاي سهران به  -

 كيلومتر 12زهكش ورزنه به طول  -

متـر متغيـر    2تـا   1ساير زهكشها در روستاهاي سنبل آباد ، قلعه امام ، ديزي و طهمورسا ، عمق زهكشهاي فوق از 
  .است

 
  )احد احيا و عمران اراضي رودشتينتوسط و(مطالعات زهكشي در رودشت جنوبي  -2-6-1

جنوبي به منظور كنترل سطح آبهاي زيرزميني در عمق مناسب، خارج نمـودن زه   مطالعات انجام شده در رودشت
شـبكه زهكشـي در   . آبهاي جمع آوري شده از منطقه و جمع آوري و تخليه پساب آبياري صـورت گرفتـه اسـت   

  .رودشت جنوبي به شرح زير است
  

  :زهكش اصلي:الف

شده پس از عبور از شمال روستاي ابـوالخير،   كيلومتركه از جنوب شرقي شهر اژيه شروع 5/32طول اين زهكش 
جنوب كفران، شمال جندان و جنوب روسـتاهاي قلعـه امـام ، شـهر ورزنـه و در جنـوب شـرقي قلعـه ديـزي وارد          

هـزار هكتـار از    13اين زهكش جمع آوري زه آب زير زميني وپساب آبياري حدود . رودخانه زاينده رود ميشود
  .مشخصات زهكش اصلي رودشت جنوبي به شرح زير استاراضي منطقه را به عهده دارد، 
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  كيلومتر5/32:                                                  طول
  متر 2/1-5/2:                                        عرض كف

  متر 37/3:                            متوسط حداقل عمق
  متر 3/4            :               متوسط حداكثر عمق

    5:1/1:                                        شيب جانبي
  .ليتر در ثانيه بر آورد گرديده است 600دبي زهكش اصلي در محل تخليه در رودخانه زاينده رود حدود 

  
  :كفرود 2زهكش درجه  -ب

ــدان، كفــران، طه               ــزم، جن ــوالخير را بعهــده داردايــن زهكــش زه آب اراضــي روســتاهاي ب ــات و اب . ورث
  .مشخصات آن به شرح زير است

  كيلومتر 15:                                                 طول
  متر 2/1-5/2:                                        عرض كف

  متر 2/3- 8/3:                                                  عمق
  متر  55/0-92/0                                         : عمق آب

  در هزار 6/0-8/0:                                       شيب طولي
  .ليتر در ثانيه بر آورد گرديده است 250دبي زهكش معادل 

  
  :زهكش بزم ـ  جندان -ج

و كفرود تا جنوب غربي روستاي جندان كيلومتر پس از گذشتن از حد فاصل اراضي بزم  75/3طول اين زهكش  
  .مشخصات آن به شرح زير است. ادامه دارد

  متر 5/1-8/1:                                         عرض كف
  متر 8/2:                                        عمق متوسط
  متر 4/0:                                            عمق آب
  در هزار 8/0-9/0:                                         يشيب طول

    5:1/1                               :  جانبي شيب
  .ليتر در ثانيه بر آورد گرديده است 20دبي زهكش در محل تخليه به زهكش كفرود در معادل 
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  :زهكش فارفان -د

كيلومتر، جمع  6/3اين زهكش با طولي معادل .خليه ميشودبه زهكش اصلي ت 4/19زهكش فارفان در كيلومتر      
  . آوري و تخليه زه آبهاي سطحي و زير زميني اراضي واقع در شمال جاده ورزنه را بعهده دارد

  .مشخصات زهكش به  شرح زير است
  متر 5/1:                                        عرض كف
  متر 54/0 – 59/0               :                             عمق آب

  متر 7/2:                                     عمق متوسط
  در هزار 6/0-8/0:                                       شيب طولي

  .ليتر در ثانيه بر آورد گرديده است 50دبي زهكش در محل تالقي با جاده ورزنه حدود  
  
  :زهكش ورزنه -ه

كيلومتر زه آب اراضي زراعي ورزنه را توسط زهكش قـديمي موجـود جمـع     2/3زهكش با طولي برابر اين        
  .مشخصات آن به شرح زير است. آوري ميشود و به زهكش اصلي تخليه مي نمايد

  متر 7/1:                                        عرض كف
  متر 56/0 – 63/0:                                          عمق آب
  در هزار  6/0 – 8/0:                                         شيب كف

  متر 8/2-14/3:                                     عمق زهكش
  .ليتر در ثانيه بر آورد گرديده است 60دبي زهكش در محل تخليه  حدود  

  
  ):قلعه امام ( زهكش سنبل آباد  -و

كيلومتر از حوالي جاده ورزنـه شـروع، پـس از جمـع آوري زه آبهـاي سـطحي و        3امام به طول  زهكش قلعه     
جنوب شرقي و به موازات جاده قلعـه امـام ادامـه يافتـه و پـس از طـي مسـافتي         –زيرزميني در جهت شمال غربي 

  .ر استمشخصات اين زهكش به شرح زي. به زهكش اصلي تخليه مي گردد 12متر در كيلومتر  1300حدود 
  متر 5/1:                                        عرض كف
  متر 5/2:                                     عمق متوسط

  در هزار 8/0:                                شيب طولي كف
  .ليتر بر آورد گرديده است 50ميزان دبي اين زهكش در محل تخليه به زهكش اصلي معادل  
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  :زهكش طهور ثات -ز

اين زهكش از جنوب شرقي روستا شروع شده و پس از طي مسافتي حدود يك متر در جهت شرق به انتهاي       
  . مشخصات آن به شرح زير است.  زهكش كفرود تخليه مي شود

  متر 6/1:                                        عرض كف
  متر 44/0           :                               عمق آب

  متر 7/2           :                           عمق متوسط
  در هزار 8/0       :             شيب طولي كف زهكش

    5:1/1       :                                شيب جانبي
  
  :زهكش ابوالخير -ح

ايـن روسـتا را جمـع آوري و بـه زهكـش      اين زهكش در ادامه زهكش كفرود احداث گرديـده زه آب اراضـي    
متر مي باشد و از زه آب آن توسط پمپـاژ جهـت آبيـاري اراضـي      300طول اين زهكش . كفرود تخليه مي نمايد
  .مشخصات آن به شرح زير است. استفاده به عمل مي آيد

  متر 5/1:                                        عرض كف
  متر 63/0                       :                    عمق آب

  متر 5/3:                                     عمق متوسط
  در هزار 8/0:                    شيب طولي كف زهكش

    5:1/1:                                       شيب جانبي
  
  :زهكش بالن -ت

شمال غربي اين روستا به رودخانه زاينـده رود تخليـه    اين زهكش زه آب سطحي و زيرزميني روستاي بالن را در
  .كيلومتر و ساير مشخصات آن به شرح زير است 9/2طول اين زهكش . مي نمايد

  متر 1:                                         عرض كف
  متر 4/0:                                            عمق آب

  در هزار 6/0             :        شيب طولي كف زهكش
    5:1/1:                                       شيب جانبي
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  :زهكش فيض آباد -ي

مشخصات زهكش به شرح . اين زهكش در پائين دست بند جنديخ بداخل رودخانه زاينده رود تخليه مي شود     
  .زير است

  متر 5/3  :                                                طول
  متر 1/ 2:                                        عرض كف
  متر 8/2:                                      عمق متوسط

  در هزار 7/0:                                شيب طولي كف
  
  وسط مركز خدمات و ترويج  كشاورزيزهكشهاي احداثي ت -3-6-1

  :زهكش سهران: الف

كيلومتر در ادامه زهكش قلعه امام احـداث گرديـده، پـس از تالقـي بـا جـاده        6/1اين زهكش به طول                
  .مشخصات اين زهكش به شرح زير است. ورزنه تا جنوب غربي روستاي اشكهران ادامه مي يابد

  متر 1- 1/ 5:                                        عرض كف
  متر 5/2  -3                                  :                عمق

    5:1/1:                                       شيب جانبي
  :زهكش كفرود -ب

  .مشخصات آن به شرح زير است      
  كيلومتر 3:                                                  طول

  متر 1 – 1/ 5     :                                   عرض كف
  متر 5/2  -3:                                                  عمق

  .ليتر در ثانيه بر آورد گرديده است 30دبي اين زهكش در محل تخليه به زهكش كفرود معادل  
  :زهكش اژيه -ج

و گنج آباد و  زه آبهـاي   اين زهكش فاضالبهاي سطحي و سيالبهاي ناشي از بارندگي در ارتفاعات حسين آباد  
  .مشخصات اين زهكش به شرح زير است.شرق اژيه را به زهكش اصلي تخليه مي نمايد

  كيلومتر2:                                                   طول
  متر 1:                                         عرض كف

  متر 2 -3            :                                      عمق
  متر  5:1/1:                                       شيب جانبي

  



 33333333.../  .../  .../  .../  كشت و پرورش آزمايشگاهي آرتميا اروميانا با استفاده از كشت و پرورش آزمايشگاهي آرتميا اروميانا با استفاده از كشت و پرورش آزمايشگاهي آرتميا اروميانا با استفاده از كشت و پرورش آزمايشگاهي آرتميا اروميانا با استفاده از 

 

  اجرا شده در منطقه رودشت جنوبي 2و  1مشخصات زهكشهاي درجه  -)3-1(جدول 

  مشخصات

  

  

  

  نام زهكش

درجه 

  زهكش
  طول

Km  

  عمق

m  

عرض كف 

m 

شيب 

  جانبي

شيب 

  طول

كف 

در 

  هزار

  دبي

ليتر بر 

  ثانيه

عمق 

وسط مت

 mآب 

تاريخ 

  احداث

ارگان 

احداث 

  كننده

اصلي 
رودشت 
  جنوبي

1  5/32  3/4 -4/3  5/2 -2/1  5:1/1  
8/0-
4/0  

600  -  
65 -

1362  
سازمان آب 
  منطقه اي

  5:1/1  5/1- 5/2  2/3- 8/3  15  2  كفرود
8/0-
6/0  

250  
92/0 -
55/0  

65 -
1363  

سازمان آب 
  منطقه اي

 -بزم 
  جندان

2  8/3  8/2  8/1-5/1  5:1/1  
9/0-
8/0  

20  4/0  
65 - 

1364  
سازمان آب 
  منطقه اي

  5:1/1  5/1  7/2  6/3  2  فارفان
8/0-
6/0  

50  3/0  
67-

1366  
سازمان آب 
  منطقه اي

  1:1  7/1  8/2- 1/3  2/3  2  ورزنه
8/0-
6/0  

60  6/0  
64-

1363  
سازمان آب 
  منطقه اي

  1364  -  50  8/0  -  5/1  5/2  3  2  قلعه امام
سازمان آب 
  منطقه اي

  1366  44/0  20  8/0  5:1/1  6/1  7/3  1  2  طهمورثات
سازمان آب 
  منطقه اي

  1366  63/0  30  8/0  5:1/1  5/1  5/3  3/0  2  ابوالخير
سازمان آب 
  منطقه اي

  1366  4/0  20  6/0  5:1/1  1  -  8/3  2  بالن
سازمان آب 
  منطقه اي

  -  -  -  -  7/0  -  2/1  8/2  25/3  2  فيض آباد
خدمات مركز   1367  -  -  -  -  1- 5/1  5/2-3  6/1  2  سهران

  ورزنه
مركز خدمات   1366  -  -  -  5:1/1  1  2-3  2  2  اژيه

  شاطور
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فعال مجموع زهكشهاي اصلي و فرعي بدليل خشكسالي و عدم جريان آب در رودخانه فاقد زه آب بـوده   :تذكر 
ليتـر در ثانيـه و در    25تـا   20و حداقل دبي آن در زهكـش حائـل در ايسـتگاه ورزنـه در ارديبهشـت مـاه  حـدود        

و يـك ليتـر بـر ثانيـه  و در ايسـتگاه سـيان در        3،  5،  10،  15دادماه ، تير ، مرداد ، شهريور و مهر  بـه ترتيـب   خر
،  10،  15،  18ليتر در ثانيه و در خردادماه ، تير ، مرداد ، شهريور و مهر  به ترتيـب   28تا  25ارديبهشت ماه حدود 

  .ليتر بر ثانيه  برآورد گرديده است  5و  8
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  محدوده مطالعات زهكش رودشت جنوبي  -)8-1(   شكل
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  مواد و روش كار  -2

   مناطق انتخابي -1-2

  :شامل مناطق ذيل بودجهت انجام نمونه هاي زه آب آنها  مناطق انتخابي در اين پروژه 

  ال زهكش سيان        كان -2كانال زهكش ورزنه                                                -1

  بند شاخ كنار -3

  مصب تاالب گاوخوني -4

                                                درياچه نمك حسن آباد جرقويه -5

 .آورده شده است 4-2الي  1-2تصاوير برخي از مناطق مورد مطالعه در اشكال كه 

  

  
  نمايي از زهكش حايل    -1 –––– 2شكل 
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  كيلومتر باالتر از ايستگاه پمپاژ 4 ––––ش حايل زهك   -2- 2شكل 

 

  
  ورزنه ––––نمايي از زهكش حايل    -3 –––– 2شكل 
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  نمايي از زهكش حايل ـ سيان  -4 –––– 2شكل 

  

   و زه آب هاي آنها براي اجراي پروژه  و انتخاب منطقه مطالعهداليل  -2-2

  شرايط خاص جغرافيايي و كليماتولوژي منطقه -1

  ) اراضي باير و داير ( وان بدون كشت به دليل شوري زيادزمين هاي فرا -2

  شوري زياد آب غير قابل مصرف در كشاورزي -3

  كمك موثر به افزايش زمينه هاي توليد و اشتغال -4

  .مشخص نمودن زمين هاي مستعد پرورش آرتميا و اولويت بندي آنها جهت برنامه ريزي هاي آتي -5

  طقه اقتصادي من –توسعه اجتماعي  -6
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استفاده بهينه از منابع منطقه اي با زير كشت بردن اراضي غير قابل استفاده در ساير صنايع بويژه در زمينه هـاي   -7

  كشاورزي 

 داشتن امكانات مناسب توسعه شيالتي در منطقه و به مصرف رسانيدن توليد سيست و بيومس آرتميا در منطقه  -8

ين مكان هاي مناسب جهت پرورش آرتمياصورت گرفت،آزمايشات  در بازديد از مناطق فوق كه بمنظور تعي

موجود  و  ) فون (  و جانوري ) فلور ( فيزيكي وشيميايي آب ،نمونه برداري بمنظور شناسايي موجودات گياهي

ه در نمونه برداري و بررسي مناطق پايين دست ايستگاه ورزنه كه نهايتا ب.  انجام  شد آنهانيز نمونه برداري بستر 

  . ايستگاه ورزنه ختم مي شد چندين ايستگاه بمنظور بررسي جهت پرورش آرتميا مدنظر قرار گرفتخود 

  
  آناليز شيميايي زه آبها -3-2

  .روش هاي آزمايشگاهي انجام شده در آناليز زه آبهاي دو ايستگاه ورزنه و سيان بشرح ذيل است

  گاه اكسيژن متردست با استفاده از اندازه گيري اكسيژن محلول در آب  -1

 متر پرتابل و نواري  PHبا استفاده از   PH اندازه گيري  -2

 قليائيت كل با استفاده از روش تيتراسيون و كيت هاي آزمايشي و نواري -3

 ) فتومتر با شعله(با استفاده از فالم فتو متر  آب  سديم و پتاسيماندازه گيري ميزان  -4

 و نواري  EDTAروش تيتريمتري ٍ  با سختي كل  -5

 آمونياك  و نيتريت به روش كلريمترياندازه گيري  -6

 به روش تيتراسيوني آزمايشگاهي و كيت  Co2 اندازه گيري  -7

 متر   ECبا استفاده از دستگاه   ECاندازه گيري    -8
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  شناسايي فيتوپالنكتونهاي منطقه  -4-2

و پس از انتقال به آزمايشگاه در تثبيت شده % 4بالفاصله بوسيله فرمالين  ي جمع آوري شده از منطقه ها نمونه

تا  داده چند روز نمونه ها را به صورت راكد در اين مكان قرار . مكان سرد و تاريك نگهداري شدند

فيتوپالنكتونها در ته ظرف ته نشين شوند، سپس سطح رويي نمونه را كه فاقد فيتوپالنكتون مي باشد، سيفون 

شمارش و شناسايي فيتوپالنكتونها با .  در محفظه شمارش ميريزيمو محلول باقيمانده در ته ظرف را  نموده 

بوسيله روش  ×400با بزرگنمايي  TS100مدل  Nikonو ميكروسكوپ اينورت  ml-5استفاده از محفظة شمارش 

1958(Utermohl عدد از فراوانترين فيتوپالنكتون مورد  100ميدان ديد يا  50در هر نمونه حداقل . انجام گرفت

 )1971(،  Prescot) 1962(در اين مطالعه براي شناسايي فيتوپالنكتونها از كليدهاي شناسايي . قرار گرفت شمارش

Tiffany and Britton  1992(و( Bellinger  استفاده گرديد.    

  رورش آرتميا در زه آب هاي منطقه تكثير و پ تخم گشايي ،  انجام عمليات آزمايشگاهي   -5-2

ت آزمايشگاهي به لحاظ اينكه نمونه هاي زه آب هر دو ايستگاه سيان و ورزنه ، پس از انجام براي انجام  عمليا

آزمايشات فيزيكوشيميايي و تعيين بيوماس موجودات گياهي و جانوري مي بايستي بمنظور پرورش آرتميا ، توليد 

داشت  شده و با دبه هاي سيست و بيوماس مورد آزمايش قرار مي گرفت ،نمونه هاي زه آب اين دو ايستگاه بر

ليتري  به  آزمايشگاه محل كار در استان اصفهان  منتقل و بالفاصله پس از انجام فيلتراسيون  50و  20پالستيكي 

آكواريم شماره . منتقل شدند   3و2و1فيزيكي جهت انجام عمليات تكثير و پرورش به سه آكواريم با شماره هاي 

نمونه زه آبهاي برداشت شده منطقه سيان و  2منطقه ورزنه ، آكواريم شماره ، نمونه زه آب هاي برداشت شده  1

  آكواريم 

  . ليتر بود  40حجم آبي هر آكواريم . به عنوان آكواريم شاهد با آب شهري بود  3شماره 
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ي  تخم گشاي  جهت.  انجام شد Lavens & Sorgeloos, 1991) (.تخم گشايي سيست هاي آرتميا با روش استاندارد  

در هزار پر كرده با استفاده از پمپ  35ليتر آب با شوري  1ليتري را با  5/1سيست ، ده ظرف استوانه اي شكل  

  . آكواريوم  آن را هوادهي كرديم

را توسط ) لوكس 2000(گرم سيست آرتمياي درياچه  اروميه به اين انكوباتور معرفي ، روشنايي مورد نياز  2

 27و دما را روي   8را با اضافه كردن جوش شيرين كمي بيشتر از PH ضمنا  .  يميك المپ مهتابي تامين كرد

مي توانند     8بيشتر از  pH الزم به توضيح است كه آنزيم هاي تخم گشايي  در .درجه سانتيگراد تنظيم كرديم

 .بهتر عمل كنند

دقيقه اي صبر كرده  5ا قطع، حدود ساعت عمليات انكوباسيون را ادامه داده  ، پس از آن هوا دهي ر 24به مدت 

سپس محيط را تاريك نموده و با استفاده از چراغ قوه .و اجازه داديم پوسته هاي تخم در سطح شناور بماند 

دقيقه تعدادي از نائوپلي هاي خارج شده از  5نائوپلي ها را به سمت كف انكوباتور جذب كرده ، پس از حدود 

 ,  Lavens & Sorgeloos )(سوم پس از تخم گشايي  در صد تخم گشايي با روشدر روز . سيست  را سيفون كرديم

اين در صد تخم گشايي  ضعيف مي تواند ناشي از هوادهي ضعيف و . درصد بود  35تعيين شد كه حدود   1991

يا كيفيت بد سيست هانيز  باشد كه به هر جهت منظور از كشت بدست آوردن تعدادي نائوپلي جهت معرفي به 

و وزن  يكصدم  170ميكرون ، عرض  450الروهاي بتازگي تخم گشايي  شده داراي طول .  آكواريوم  ها بود

 250تا  200كه معموال بالفاصله پس از تخم گشايي  اين نائوپلي ها كوچكتر بوده  .ميلي گرم اندازه گيري شد

 .ميكرون مي باشند

ليتر  4 0.(ازائ  هر ليتر زه آب به آكواريم ها معرفي كرديمعدد نائوپلي خارج شده از هر ظرف  را به  50تعداد 

  ).سانتي متر تلقيح شدند  120سانتي متر در  40سانتي متر در   50زه آب در هر آكواريوم به ابعاد
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- 2تعداد آكواريوم هاي مورد استفاده و ميزان شوري زه آب در ايستگاه هاي مورد مطالعه در جدول شماره 

  . آورده شده است1

  تعداد آكواريوم هاي مورد استفاده و ميزان شوري زه آب  - 1-2جدول 

  در ايستگاه هاي مورد مطالعه

  گرم در ليتر 50شوري   ليتر 40  نمونه زه  آب  منطقه ورزنه  1آكوايوم شماره 

  گرم در ليتر 90شوري   ليتر 40  نمونه زه آب  منطقه سيان  2آكوايوم شماره 

  گرم در ليتر 35شوري   ليتر 40  هري آزمايشگاهنمونه آب ش  آكواريوم  شاهد

  

  س از معرفي نائوپلي ها  تغذيه آن ها با جلبك  نانوكلرپسيس ، دوناليال و سوسپانسيوني از سبوس پ

جلبك دوناليال  در .برنج شروع شد كه در ابتدا دو نوبت در روز وپس از مدتي به يكبار در روز تقليل داده شد

رش آرتميا ، در آب آكواريم به دليل تراكم نامناسب جلبك ها و وجود برخي آلودگي همان روزهاي اوليه پرو

ها غير قابل مصرف و از رده خارج شد و فقط به استفاده ازجلبك نانوكلرپسيس و شيرابه سبوس برنج در تغذيه 

 .الروهاي آرتميا اكتفا  گرديد

در شرايط كامال استريل كشت داده شد و به مقدار جلبك نانوكلرپسيس نيز از همان ابتدائ دوره پرورش آرتميا 

 .زياد توليد گرديد تا در طول دوره پرورش آرتميا با كمبود غذاي طبيعي مواجه نشويم

جلبك هاي ميكروسكپي ديگري نظير  مذكور فوقتوضيح است كه آرتميا مي تواند بغير از غذاهاي  شايان

Scedesmus ,Nitzchia, Ankistrodesmus , Oscillatoria , Navicula , Oocystis  و غيره را استفاده نمايد كه در مطالعات

گفته شده بااليي در بخش  شناسايي موجودات پالنكتوني گياهي و جانوري ارائه گرديد  و در هر دو ايستگاه 

اي طبيعي ورزنه و سيان به مقدار قابل توجهي ديده شد مي تواند بخوبي در مراحل بعدي  مورد تغذيه در محيط ه
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همچنين به استثناي شيرابه سبوس برنج ، از غذاهاي ديگري نظير مخمر، آرد گندم ،آرد سويا  و . .آن  قرار گيرد

 .زرده تخم مرغ  نيز مي توان استفاده نمود

. شوري آب آكواريوم ها  در طي دوره پرورش مرتبا تست و با افزايش آب هاي منطقه تطبيق داده مي شد 

در زه آب هاي هر دو ايستگاه  ورزنه و سيان ،آرتمياي معرفي شده نسبت به اين تغييرات  مشخص گرديد كه

 . تحمل زيادي داشته  و بخوبي مي تواند به زندگي خود ادامه دهد

گرم در ليتر اندازه گيري شد ،  50شوري آب آكواريوم كه در ايستگاه ورزنه در ابتداي معرفي به آكواريوم  

 132گرم در ليترتا  90گرم در ليتر و زه آب مربوط به ايستگاه سيان از شوري  75روز تا  10ظرف مدت  حدود 

گرم در ليتر نيز  افزايش يافت كه در ادامه اين روندافزايش شوري نيز آرتميا به زيست خود در اين اب ها ادامه 

آرتميا  حالتي چرخشي همراه با  نمونه آب سيان  ، با توجه به اينكه از شوري بيشتري برخوردار بود،. مي داد  

كرختي در آن  پيدا مي نمود ولي  مجددا باشرايط كاهش شوري و رقيق سازي  شرايط بهتري پيدا مي كرد و  

 . به شرايط طبيعي خود بر مي گشت

و آرتمياي پرورش داده شده در آكواريم مربوط به زه آب هاي منطقه  سيان  در روزهاي اوليه با تلفات زياد روبر

عدد زنده ماند كه داليل  احتمالي آن  مي تواند مربوط به تغذيه   100عدد معرفي شده فقط  2000بوده، از تعداد 

 .، افزايش بار آلودگي آب  و وجود ساير آبزيان و ساير شرايط نگه داري  باشد  

ش ميكروسكوپي قرار هفته پرورش آرتميا ها در آكواريوم ها  ،تعدادي از آن ها مورد آزماي 2پس از حدود 

 9ميليمتر بود و ميانگين طولي به حدود  11تا  7طول آن ها  متفاوت، حدود . گرفته و در ابتدا  بيومتري شدند 

آرتميا ها تا رسيدن به مرحله بلوغ جنسي در آكواريم نگهداري شدند و سپس با  قرار دادن . ميليمتر مي رسيد

ي جزئي سيست ها ي آنها در زير ميكروسكوپ از بدنشان  جدا و شمارش آرتميا هاي بالغ  بين دو الم و با فشار

الزم به توضيح است كه از نظر توليد سيست اختالف .عدد نوسان داشت  19تا  7كه تعداد آن ها از .گرديد



 43434343.../  .../  .../  .../  كشت و پرورش آزمايشگاهي آرتميا اروميانا با استفاده از كشت و پرورش آزمايشگاهي آرتميا اروميانا با استفاده از كشت و پرورش آزمايشگاهي آرتميا اروميانا با استفاده از كشت و پرورش آزمايشگاهي آرتميا اروميانا با استفاده از 

 

در دوره هاي . چنداني بين زه آب هاي هر دو ايستگاه ورزنه و سيان در آرتمياهاي بالغ پرورش يافته ديده نشد

بعدي بيومتري كه آرتميا بخوبي تغذيه و از رشد خوبي برخوردار شده بود  ، تعداد سيست هاي كيسه تخمدان 

نتايج نشان مي دهند آرتميا در مراحل .عدد نوسان داشت 52تا  49آنها افزايش يافته در هر يك از نمونه ها از 

د تلفات كمتري به رشد خود در حجم وسيعي از اوليه با رشد كند و پس از هفته دوم با سرعت رشد باالتر و تعدا

 .   آب آكواريم ها كه حاوي زه آب هاي منطقه بودند  ادامه مي دهند 

 750با كشيدن توري پالنكتوني به كف آكواريوم و جمع آوري نمونه هايي از كف تعداد زيادي سيست حدود 

 .عدددر رسوبات كف آكواريم ها  شمارش گرديد 

در رسوبات كف ، الشه آرتميا نيز وجود داشت و نتايج نشان مي دهد كه آرتميا به مرحله بلوغ الزم به ذكر است 

الزم به توضيح است كه آرتميا پس از . رسيده و سيست گذاري نيز انجام شده است ولي درصد آن مشخص نشد

ريم به ميزان يكصد مرحله بلوغ نيز به رشد خود در داخل زه آب هاي منطقه در داخل حجم وسيعي از آب آكوا

 .  ماه به زندگي خود ادامه دادند  4ليتر به مدت 

به طور كلي، با توجه به آزمايشات صورت گرفته فوق مي توان  چنين نتيجه گرفت كه زه آب هاي هر دو 

ها ايستگاه ورزنه و سيان  در رابطه با پرورش آرتميا  مشكل خاصي نداشته و آرتمياها  مي توانند به خوبي در آن

  .رشد نموده، توليد سيست و بيومس نمايند

  

  كشت  و پرورش جلبك جهت تغذيه آ رتميا در زه آب هاي منطقه   -6-2

با توجه به وجود انواع فيتوپالنكتون هاي شناسايي شده در زه آب هاي منطقه مي توان به تكثير و پرورش انواع 

  . رتميا اقدام نمود جلبك هاي مورد تغذيه آرتميا در آنها نيز براي تغذيه آ
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  نمايي از گمانه حفاري شده  براي انجام آزمايش خاك در زهكش حايل
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  نتايج  -3

 نتايج آزمايشات فيزيكوشيميايي ايستگاههاي مورد مطالعه  -1-3

اين ايستگاه ها را در محدوده تاالب گاوخوني و ورزنه  در  در  نتايج آزمايشات فيزيكوشيميايي صورت گرفته

  .نشان داده شده است 1-3دول شمارهج

  در محدوده تاالب گاوخوني و ورزنه   آب  نتايج آزمايشات فيزيكوشيميايي  -  1-3جدول 

ردي

  ف

 ساعت  ايستگاه

  دقيقه 

 دماي آب

درجه 

  سانتيگراد

 دماي هوا

درجه 

  سانتيگراد

EC  
ميلي موس 

  بر سانتيمتر 

  شوري

گرم در 

  ليتر 

P

H 
 توضيحات 

   8/5  33  50  35  23  10/15  زهكش ورزنه  1

كيلومتر پايين تر از  6  2
  ورزنه

10/30  23  35  51  34  8/4   

ورودي زهكش به   3
  رودخانه

11  26  35  52  33/4  8/7   

   8/2  24  30  35  23/7  11/15  بند شاخ كنار  4

   8/2  18/5  31/3  34  24  11/30  مصب تاالب  5

محل بهره برداري   6
  نمك

در حال   7/1  109  142  29  32  8/45
 شك شدن خ

كيلومتري محل بهره  2  7
برداري نمك به سمت 

  مصب تاالب

در حال   6/8  100  132  30  21/7  9
 خشك شدن

         
  
  
  بررسي دما در ايستگاه هاي مورد مطالعهنتايج    -2-3

درجه حرارت  به عنوان شاخصي مهم بدليل تاثير گذاري آن بر فعاليت هاي زيستي  آرتميا وتبخير مي تواند مد 

متوسط دماي حداكثر ، حداقل و دماي متوسط ماهانه  در ايستگاه ورزنه   2-3در  جدول شماره  .ظر قرار گيردن

  . ارائه گرديده است
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  متوسط دماي حداكثر ، حداقل و دماي متوسط ماهانه  در ايستگاه ورزنه -2- 3جدول 

  
  .گين درجه حرارت فصلي را در ايستگاه هاي مورد مطالعه ارائه گرديده استمقادير ميان 3-3در جدول شماره

  
  

  مقادير ميانگين درجه حرارت فصلي در ايستگاه ورزنه - 3-3جدول 

  
  فصول سال  بهار  تابستان  پاييز  زمستان

  ورزنه  3/15  7/27  16  7/3

   
ايستگاههاي ورزنه وسيان كه طي  تغييرات درجه حرارت هوا وآب در 2 - 3و1-3همچنين در نمودارهاي شماره 

يكسال مطالعه اين دومنطقه مستقيما توسط اكيپ مطالعاتي آرتميا در ميانه هر روزدر اين دو منطقه اندازه گيري 

  .شده ، نشان داده شده است

ميانگين 

  ساالنه

  ل ماه هاي سا  1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12

3/24  8/17  8/
12  

4/9  8/
11  

1/
18  

9/
25  

  دماي حداكثر متوسط  6/23  4/29  5/35  9/37  6/36  5/32

1/7  2  8/2
-  

5-  6/3
-  

  دماي حداقل متوسط  3/7  9/11  9/16  6/20  7/18  8/12  4/6  5/0

5/15  10  5  2/2  1/4  3/9  2/
16  

  دماي متوسط ماهانه  5/15  6/20  2/26  3/29  6/27  6/22
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  87در طي سال درجه حرارت ميانه روزهوا در ايستگاه هاي ورزنه و سيان  - 1-3شكل   
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  87درجه حرارت ميانه روزآب در ايستگاه هاي ورزنه و سيان در طي  سال  -  2- 3شكل 

  
  

  .متوسط تعداد روزهاي يخبندان در ايستگاه  ورزنه  ارائه گرديده است  4-3در جدول شماره
 

  ستگاه  ورزنهمتوسط تعداد روزهاي يخبندان در اي  - 4-3جدول 
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  ورزنه  1  0  0  0  0  0  1
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، در ايستگاه مورد مطالعه روزهاي يخبندان از اواخر مهر ماه شروع مي شود و در دي ماه به  4-3مطابق جدول

. به حداقل خود مي رسد حداكثر خود مي رسد و پس از آن شروع به كاهش مي نمايد و در فروردين

  .نشان داده شده است 5-3الي 3- 3 اشكالهمينطورتغييرات حاصل فصلي وماهانه و ميانگين روزهاي يخبندان در 

  
  تغييرات ميانگين درجه حرارت فصلي در ايستگاه ورزنه - 3- 3شكل 
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  حرارت ماهانه در ايستگاه ورزنه تغييرات ميانگين درجه -4- 3شكل 
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  ميانگين تعداد روزهاي يخبندان در ايستگاه ورزنه  - 5- 3شكل 

  

  مقادير بارندگي متوسط ساالنه در ايستگاه مورد مطالعه نتايج    -3-3

انسيل يابي منا طق مستعد پرورش گزارش هوا و اقليم مطالعات پت( درصد بارندگي ماهانه   5-3درجدول شماره 
  .    تغييرات بارندگي ماهيانه در ايستگاه ورزنه نشان داده شده است 6-3همينطور در نمودار شمارهو ).آرتميا

  
  درصد بارندگي ماهانه در ايستگاه ورزنه - 5-3جدول 
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  تغييرات بارندگي ماهانه در ايستگاه ورزنه  - 6- 3شكل 

  

ميليمتر  و حداكثر ميزان بارندگي در  6/31ميليمتر بوده ، كه حداقل آن   1/80ميا نگين بارندگي ساالنه ورزنه 

كه اين ضريب حاكي از تغييرات نسبتا باالي .در صد مي باشد 6/33ميليمتربا ضريب تغييرات  3/136اين منطقه 

  .بارندگي  در سال هاي مختلف به شمار مي رود 

  

  مقادير تبخير متوسط ساالنه در ايستگاه مورد مطالعه نتايج    - 4-3

نظر قرار در هنگام بر آورد آب مورد نياز در پرورش آرتميا مي بايستي مسئله تبخير و تعرق را در استخر ها مد 
مقادير تبخير از تشتك را در ايستگاه مورد  6-3درجدول  .داد و دبي آب را با توجه به اين مسائل تعيين نمود

تغييرات ماهانه اين مقادير نشان  7-3ودر نمودار شماره .بر حسب ميليمتر نشان مي دهد) شرق اصفهان(مطالعه 
  .داده شده است

   



 53535353.../  .../  .../  .../  كشت و پرورش آزمايشگاهي آرتميا اروميانا با استفاده از كشت و پرورش آزمايشگاهي آرتميا اروميانا با استفاده از كشت و پرورش آزمايشگاهي آرتميا اروميانا با استفاده از كشت و پرورش آزمايشگاهي آرتميا اروميانا با استفاده از 

 

  ك  در ايستگاه موجود درشرق اصفهان بر حسب ميليمترمقادير تبخير از تشت  - 6-3جدول 
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  حسب ميليمترتغييرات مقادير تبخير از تشتك  در ايستگاه موجود درشرق اصفهان بر  -7- 3شكل 

  
  .ميانگين دراز مدت رطوبت نسبي ماهانه در ايستگاههاي ورزنه وسيان نشان داده شده است  7-3در جدول شماره
همين ميانگين ها را در بعد از  9-34ميانگين رطوبت نسبي ماهانه را در صبح و جدول شماره   8-3جدول شماره 

  .نشان داده شده اسنت 9-3و 8-3ن ها دراشكال عالوه بر اين تغييرات اين ميانگي.ظهر نشان ميدهد
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  .صبح 30/6ميانگين دراز مدت رطوبت نسبي ماهانه در ساعت  - 7-3جدول 
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  .صبح 30/6ميانگين دراز مدت رطوبت نسبي ماهانه در ساعت  - 8- 3شكل 
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  بعد از ظهر 30/12ميانگين دراز مدت رطوبت نسبي ماهانه در ساعت  -8-3جدول
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  بعد از ظهر 30/12تغييرات ميانگين دراز مدت رطوبت نسبي ماهانه در ساعت  -9- 3شكل 

  

  

  سرعت باد هاي منطقه نتايج   -5-3

ي و در ماه متر 10و 2در ارتفاع )شرق اصفهان( سرعت متوسط باد را در ايستگاه هاي مورد مطالعه  9-3در جدول
  .هاي مختلف سال نشان داده شده است
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  از فروردين تا اسفند ماه) متري10متري و 2ارتفاع ( سرعت متوسط باد در شرق اصفهان -9-3جدول

  
  
  

  ) متري10متري و 2ارتفاع ( تغييرات سرعت متوسط باد در شرق اصفهان -  10- 3شكل 

  از فروردين تا اسفند ماه
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 پوشش گياهي منطقه  نتايج  -6-3

 ديده  ميArtemisia  Sp.  Salsola Sp.  Seidlitzia Sp.  Phragmhtes Sp در اين منطقه  جنس هاي گو ناگوني از قبيل 

با نام فارسي گياه شور كه   .Salsola SP. Halophytes Spبا نام فارسي  درمنه دشتي  و      Artemisia  sieberi.شود

گونه هاي يكساله و چند ساله دارند در بخش هاي غربي تاالب بويژه در محدوده ايستگاه ورزنه  ديده مي 

اين . سانتيمتر مي رسد 40تا  10بوده ، ارتفاع آن به )  قليا(تيره علف شور  Salsolaceae از خا نواده .Salsola Sp.ودش

گياه گوشتالود،بندبندي منشعب ،  سبز براق  كه غالبا به رنگ قرمز ارغواني  تغيير رنگ مي دهند،برگ ها باريك 

ر زمين هاي مرطوب و خاك هاي شور  اطراف ورزنه بوفور ديده متقابل  بوده و در  مناطق مورد مطالعه بويژه د

  .را نشان مي دهد ، نمايي پوشش گياهي مصب تاالب گاوخوني 11-3شكل  .مي شود

  
  پوشش گياهي مصب تاالب گاوخوني از  نمايي –––– 11- 3شكل 
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   Bul rushيا لويي با نام انگليسي   Typhaceae كه مورد اول از تيره  .Phragmites Sp و  Typha latifolia گياهاني مثل 

متري  200متر هم مي رسد و   در حاشيه رودخانه زاينده رود در فاصله حدود  5/2بوده ، ارتفاع اين گياه  به 

  .ايستگاه ورزنه تا بند شاخ كنار ديده مي شود

باشند با برگ هاي ساده را كه گياهاني علفي مي   Compositae  ( Astraceae ) ) مركبان(از تيره آفتابگردان 

،متناوب با گل هاي ريز مجتمع بر روي نهنجي مجتمع محدب يا مسطح را مي توان در محدوده ايستگاه سيان 

 Haloxylonمشاهده نمود، الزم به ذكر است كه گونه غالب در محل ايستگاه ورزنه بيشتر گونه تاغ  ، 

ammodendron  كاشته شده است  و در محل زمين انتخابي جهت نمونه  مي باشند كه جهت تثبيت  ماسه هاي روان

زمين هايي كه معموال گياهان فوق . برداري از پروفيل خاك و تعيين نفوذ پذيري اين تيپ گياهي مشاهده گرديد

الذكر در آن ها رشد مي كنند ،  خاك هاي شور، نيمه عميق تا عميق  هستند كه در اقليم بياباني و در دشت هاي 

و ممكن است بافت آن ها متشكل از رسوبات آبي، ذرات . و اراضي پست گسترش و توسعه يافته اند دامنه اي

  .را نشان مي دهد ، نمايي از  شمال شرقي تاالب گاوخوني12-3شكل  .گچي و يا آهكي باشد

ه شوري تيپ زمين هاي پست و شور و باتالقي را در زمين هاي ورزنه تا تاالب بوضوح مي توان مشاهده نمود ك

كه چنين وضعيتي بسمت .و قليائيت بسيار زياد  وآب زير زميني شور داشته و داراي سطح ايستابي بااليي مي باشند

بنحوي كه در اطراف تاالب شوره زار هاي با خاك عميق و بافت سنگين، با .تاالب شدت بيشتري بخود مي گيرد

  .سطوح پف كرده و شوري و قليا ئيت  زياد ديده مي شود
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  ـ  نمايي از  شمال شرقي تاالب گاوخوني12ـ 3شكل 

  
يا       .Halocnemum strobilaceum  Tamarix spجوامع اراضي شور مناطق ورزنه و تاالب شامل گياهان گز 

و  غيره مي باشد،  .Seidlitzia  spو اشنان     .Artemisia sp تيپ گياهي منفرد گونو    Astragalus squarrosusگنگ

جوامع گياهي با دوري از تاالب  و با توجه به ارتفاع زمين از سطح دريا ،سطح ايستابي ، و خصوصيات اين 

  . بصورت نواري آرايش پيدا مي كنند....خاكي از جمله شوري بافت خاك ، ماده آلي و گچ و

  

  مطالعه ويژگي هاي  خاك منطقهنتايج   -7-3

خـاك ايسـتگاه هـاي    تخر تكثير و پرورش آرتميا، مشخصات با توجه به بررسي و مطالعه خاك جهت احداث اس

  . مورد مطالعه قرار گرفت به شرح زير   انتخابي

 



 گزارش نهايي طرح هاي تحقيقاتي  گزارش نهايي طرح هاي تحقيقاتي  گزارش نهايي طرح هاي تحقيقاتي  گزارش نهايي طرح هاي تحقيقاتي  / / / / 60606060

 

     ):ورزنه(ايستگاه شماره يك نتايج   -الف

اين ايستگاه در شمال واحد هيدرولوژيكي تاالب گاوخوني  و به فاصله دويست متري شمال رودخانه زاينده رود، 

درجـه ،   52ي به آن و حدود سيصد متري جاده نائين قرار داشته  و در مدار جغرافيـائي  پنجاه متري زهكش ورود

ايـن خـاك بـر    . ثانيه عرض شمالي قرار گرفته اسـت  33دقيقه و  25درجه ،  32ثانيه طول شرقي و  48دقيقه و  39

  . اري شده استاراضي متفرقه كنار رودخانه تكامل يافته و پوشيده از تجمع هاي بادي بوده در آن تاغ ك

ايـن  . و شـيب صـفر تـا دو درصـد    )  1شني لـومي  ( خاكي است با بافت سطحي   ):ورزنه(1ايستگاه شماره  خاك

ه اي بـ  كـه بـرروي طبقـه     (C1)سـنگريزه  بدون  و ساختمان فشرده وزرد نارنجي كدر رنگ ه ب بوده و قيخاك عم

نتـايج آناليزهـاي انجـام    . (By1)سنگريزه بدون  دهو ساختمان فشر ( Sandy loam) سبك با بافت نارنجي كدررنگ 

ارائـه    10-3گرفته روي نمونه هاي  برداشت شده از اليه هاي ژنتيكي پروفيل شاهد اين سري در جدول شـماره   

ارائه شـده اسـت، كـه     14-3همينطور نمودار چگونگي نفوذ آب از سطح اين خاك در  شكل شماره . شده است

اين مقدار نفوذ آب ميزان بسـيار قابـل   . سانتي متر بر ساعت است 5/3انگرسرعت نفوذ خاك اين سري در حد نش

  11-3در جدول  شماره.توجهي بوده ونشان از نا مناسب بودن اين محل جهت احداث استخرهاي خاكي مي باشد

شده از پروفيل شـاهد خـاك ايـن     شيميايي انجام گرفته روي نمونه هاي برداشت -نتايج آزمايشات كامل فيزيكو

اين نتايج حاكي از اين است كه خاكهاي منطقـه ورزنـه داراي مقـادير رس بسـيار انـدكي      . ايستگاه ارائه گرديده 

  .هستند

   ):سيان( 2ايستگاه شماره  خاكنتايج   ) ب 

ميايي انجام گرفتـه در  شي -ونتايج آزمايشات كامل فيزيكو)   12-3جدول شماره  (آناليزخاك اين ايستگاه  نتايج

  . نشان داده شده است 15-3و همينطور نمودار چگونگي نفوذ آب در اين محل درشكل  13-3جدول   
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پروفيل خاك نتايج آناليزهاي انجام گرفته روي نمونه هاي  برداشت شده از اليه هاي  - 10-3جدول 

  )ورزنه(شاهد

  افق
  شده  نتايج آناليز هاي انجام شده روي نمونه برداشت

  )ورزنه(از اليه هاي ژنتيكي پروفيل شاهد

C1   
  عمق 

  صفر -25
  متر سانتي

 زرد نارنجي كـدر حالت مرطوب  در و )(10YR7/3زرد نارنجي كدر خاك در حالت خشك   رنگ
)10YR6/3( بك با بافت س)Sandy loam( سـطحي و عمقـي  سـنگريزه  بـدون   ساختمان فشـرده و  و .
. اسـت  درشت  نسبتاً زيادي خلل و فرج و پراكنده، همراه با مقدار نامشهود وصورت  بهموجود  آهك 

ــرم ، مقاومــت ذرات خــاك در حالــت خشــك   و در حالــت خــيس سســتو در حالــت مرطــوب  ن
  . باشد  مي موجدارو   مشخصنابا افق زيرين   حد فاصل. است پذير نا شكل چسبنده وغير 

By1  عمق  
67-25  

  رمت سانتي

 زرد نارنجي كـدر  و در حالت مرطوب )(10YR7/3رد نارنجي كدر ز رنگ خاك در حالت خشك
10YR6/3)( بك با بافت س)Sandy loam( صـورت    سنگريزه و آهك بـه  بدون ساختمان فشرده و و

بلورهـاي گـچ بـه     .باشـد  ين و مقدار زيادي خلل و فرج درشـت مـي  يپراكنده، همراه با كمي ريشه مو
و در  نرم مقاومت ذرات خاك در حالت خشك .شوندصورت پودري در داخل متن خاك ديده مي 

بـا افـق زيـرين      حد فاصل.. است پذير نا شكل چسبنده وغير   و در حالت خيس سستحالت مرطوب 
  .باشد  مي موجدارو   مشخصنا

Bzy2   
  عمق 

95-67 
  متر سانتي

 زرد نارنجي كـدر و در حالت مرطوب  )(10YR7/4زرد نارنجي كدر  رنگ خاك در حالت خشك
10YR6/4)( بك با بافت س)Sandy loam( صـورت    سنگريزه و آهك بـه  بدون ساختمان فشرده و و

شوري خـاك نسـبتاً    .باشد ين و مقدار زيادي خلل و فرج درشت مييپراكنده، همراه با كمي ريشه مو
مقاومـت ذرات   .زياد بوده و بلورهاي گچ به صورت پودري در داخل مـتن خـاك ديـده مـي شـوند     

 پذير نا شكل چسبنده وغير   و در حالت خيس سستو در حالت مرطوب  نرم الت خشكخاك در ح
  .باشد  مي موجدارو   مشخصنابا افق زيرين   حد فاصل.. است

2Bzy3  
  عمق  

160-95 
 متر سانتي

 

 

نگين  با بافـت سـ   )(10YR4/4 اي رنگ خاك در حالت مرطوب قهوهاين اليه ابرفت رودخانه بوده و 
صـورت پراكنـده، همـراه بـا مقـدار        سنگريزه و آهـك بـه   بدون ومكعبي  ساختمان و )1رسي لومي (

شوري خاك نسبتاً زياد بوده و بلورهاي گچ بـه صـورت پـودري در     .باشد مي ريززيادي خلل و فرج 
 و در حالت مرطوب سخت مقاومت ذرات خاك در حالت خشك .داخل متن خاك ديده مي شوند

   .است پذير  شكل نده وچسب  و در حالت خيس شكننده
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Infiltration Analysis of Profile Varzane 1
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  ).ورزنه(منحني ميزان نفوذ آب از اليه سطحي به داخل خاك همراه با معادله سرعت نفوذ - 14-3شكل

  
شيميايي انجام گرفته روي نمونه هاي برداشت شده از پروفيل  -نتايج آزمايشات كامل فيزيكو -11-3جدول 

  قات كشاورزي و منابع طبيعي اصفهانشاهد خاك ايستگاه شماره يك، آزمايشگاه مركز تحقي
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نتايج آناليزهاي انجام گرفته روي نمونه هاي  برداشت شده از اليه هاي ژنتيكي پروفيل  -12-3جدول 

  )سيان(شاهد

ايستگاه شماره 

  يك

 Station No. 1  مؤسسه تحقيقات خاك وآب

 :Soil Series    :سري خاك  

شماره نيمرخ 
  1خاك 

  Soil Profile No:1 

آزمايشگاه خاك 
  اصفهان: آب و

  Soil & Water La: Isfahan 

 شماره آزمايشگاه

:  
  Lab.No: 

درصدكر
  بن آلي
OC 
%  

واكنش 
گل 
  اشباع
PH 

هدايت 
الكتريكي 
dS/m  
ECe×10
3  

درصد 
  اشباع
SP  

  بافت
Texture  

)متر قطر به ميلي( درصد ذرات خاك   
Particle Size Classes (mm) 

 عمق افق
)متر سانتي(  

          Gravel 

>2  

Clay 

<0.002  

Silt 

0.05-
0.002 

Sand 

2-
0.05 

Horizo
n 

Depth 
(cm) 

0.02 6.9 27.9 - SL 0 11.4 12 76.6 C1 0-25 

0.05 7.2 26.2 - LS 0 5.4 10 84.6 By1 25-67 

0.05 7.3 34.4 - SL 0 9.4 14 76.6 Bzy2 67-95 

0.17 7.2 40 - CL 0 27.4 30 42.6 2Bzy3 95- 160 

صداشباع در
  بازي

نسبت 
جذب 
  سديم

درصد 
سديم 
  تبادلي

ظرفيت 
تبادلي 
  كاتيوني

C.E.C  

سديم قابل 
  تبادل

Ex.Na  

  گچ

Gypsum  

درصدموا
د خنثي 
  شونده

پتاسيم 
قابل 
 جذب

فسفر 
قابل 
 جذب

درصد 
 ازت كل

 عمق

)متر سانتي(   

BS 

%  
SAR ESP  اكي واالن در صد گرم خاك ميلي 

meq/100g Soil  

T.N.V 

%  
Ava.K 

mg/kg 
  Ava.P 

mg/k
g 

Total N 

% 
Depth 
(cm) 

100     110 17 225 1.4 - 0-25 

100     130 25.5 294 2.5 - 25-67 

100     165 10.5 250 1.4 - 67-95 

     40 11 344 1.4 - 95- 160 

  )اكي واالن در ليتر  ميلي( آنيونهاي محلول 

Soluble Anions (meq/l)  

)اكي واالن در ليتر  ميلي( كاتيونهاي محلول   

Soluble Cations (meq/l) 

 عمق

)متريسانت(   

Sum SO4
-- Cl

- HCO3
- 

CO3
-- Sum K

+ Na
+ Mg

++ Ca
++ Depth 

(cm) 
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309 57 250 2 - 310 - 210 100 0-25 

299 57 240 2 - 300 - 190 110 25-67 

416 54 360 2 - 417 - 300 117 67-95 

434 62 370 2 - 435 - 340 95 95- 160 

  نفوذپذيري

Infiltration Rate 

  قابليت نفوذ

Permeability 

درصد 
  خلل

  و فرج

  

Total 
Porosity 

%  
 

وزن 
مخصوص 
  حقيقي

PD 

gr/cm
3  

وزن 
مخصوص 
  ظاهري

B.D 

gr/cm
3  

 درصد آب موجود

Water Content 

% 

 عمق

)متر سانتي(   

Depth 
(cm) 

Class  
 كالس

م سانتي
ر ت

 برساعت

cm/h 

Class  
 كالس

متر  سانتي
 برساعت

cm/h 

حد 
 پژمردگي

1500k
p 

ظرفيت 
 زراعي

33kp 

رطوبت 
 صحرايي

F.M 

            0-25 

            25-67 

            67-95 

            95- 160 
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شيميايي انجام گرفته روي نمونه هاي برداشت شده از پروفيل  -نتايج آزمايشات كامل فيزيكو - 13-3جدول 

 ، آزمايشگاه مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي اصفهان)سيان(2تگاه شماره شاهد خاك ايس
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  منحني ميزان نفوذ آب از اليه سطحي به داخل خاك همراه  - 15- 3شكل 

  ).سيان(با معادله سرعت نفوذ

  

  

  كيفيت آب زهكش در مناطق  ورزنه و سياننتايج   -8-3

با در نظرگرفتن متغيرهاي زيسـتي ،فيزيكـي ،شـيميايي و آگـاهي از      كيفيت آب زهكش هاي دو ايستگاه انتخابي

  .پذير مي گردد روابط بين آنها امكان

  ويژگي هاي  فيزيكوشيميايي زه آبنتايج    -الف

ايستگاه هاي مورد مطالعه در زمان هاي  فاكتورهاي فيزيكي و شيميايي منبع آب  16-3الي  14-3در جداول 

      .   مختلف آورده شده است
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  فاكتورهاي فيزيكي و شيميايي منبع آب - 14-3جدول              

  زهكش:نوع منبع آب 

  )  1(ورزنه:  ايستگاه نمونه برداري

  
دماي   ساعت  تاريخ 

  هوا

دماي 

  آب

سختي   PH  شوري

  كل

دبي   نيتريت  آمونياك

  آب

عمق 

  آب

  30  50  2/0  صفر  11200  5/8  33  23  35  15/10  13/3/87

  35  50  1/0  صفر  12300  3/7  52  25  30  16  15/4/87

  40  80  3/0  صفر  11700  6/7  50  21  25  30/8  7/5/87

  35  50  1/0  صفر   1/8 3/47  19    45/6  30/5/87

  35  50  - صفر 4/8  45  7/20   14 /25 6/8/87

  30  35  -  صفر 112500 2/8 1/47  6/14  18 15/16 13/8/87

  9  29  >1/0  صفر 10650 9/7 50  7/9  13 55/11 26/8/87

  9  28  >1/0  صفر 10500 8/7  52  4/7  5/13  45/9  14/9/87

  9  29  >1/0  صفر  10650 9/7  50  7/9  13  55/11 26/8/87

  10  30  >1/0  صفر  9750 8/7  42  2/9  7/14  9  14/9/87

  40  50  1/0  صفر  12150 1/8  3/47  19  29  45/6  3/6/87

  8  28  1/0  صفر  10050 7/7  43  8  4/11  40/10  6/11/87

  8  22  1/0  صفر   10500 7/7  8/45  3/13  2/19  30/9  20/1/88

  12  35  -  صفر   10650 4/7  49  9/6  2/9  9  10/10/87



 69696969.../  .../  .../  .../  كشت و پرورش آزمايشگاهي آرتميا اروميانا با استفاده از كشت و پرورش آزمايشگاهي آرتميا اروميانا با استفاده از كشت و پرورش آزمايشگاهي آرتميا اروميانا با استفاده از كشت و پرورش آزمايشگاهي آرتميا اروميانا با استفاده از 

 

  12  35  -  صفر   10050 1/7  40  8  3/12  35/10  6/11/87

  10  30  >1/0  صفر  13446  7/7  54  4/20  2/25  30/11  27/2/88

  8  25  >1/0  صفر  10850  3/7  9/45  13  15  15/10  19/12/87

  10  30  -  صفر   13396 9/7  1/53  6/20  28  21/11  29/2/88

  6  30  -  صفر  13100 8/7  4/53  9/16  22  9  28/2/88

  6  30  -  صفر   - 1/8  8/53  26  30  16  28/2/88

  8  20  -  صفر  14253 8/7  2/65  3/19  28  25/9  27/3/88

  3  10  -  صفر   11700 8/7  50  8/22  2/27  30/9  5/5/88

  سانتيگراددرجه  :دما
  ترگرم در لي :شوري 

Ec: ميلي زيمنس بر سانتي متر  
  ميلي گرم در ليتر : ، دي اكسيد كربن، نيتريت، آمونياك، قليائيت كلسختي ،اكسيژن
  ليتر در ثانيه :دبي آب

  



 گزارش نهايي طرح هاي تحقيقاتي  گزارش نهايي طرح هاي تحقيقاتي  گزارش نهايي طرح هاي تحقيقاتي  گزارش نهايي طرح هاي تحقيقاتي  / / / / 70707070

 

  فاكتورهاي فيزيكي و شيميايي منبع آب -15-3جدول 

  زهكش:نوع منبع آب 

  )2(سيان:  ايستگاه نمونه برداري

  
دماي   ساعت  تاريخ 

  هوا

دماي 

  آب

سختي   PH  شوري

  كل

دبي   نيتريت  آمونياك

  آب

عمق 

  آب

13/3/87  13/3/87  30/10  35  3/23  32  4/8 -  -  -  -  

7/5/87  8  25  21  50  4/7 -  -  -  70  35  

  40  80  2/0  صفر  11850 9/7  53  19  -  45/5  8/5/87

6/8/87  35/15    4/22  7/52  3/8 11150  -  -  25  25  

13/8/87  15  5/18  17  7/49  8/7 11400  -  -  25  30  

13/8/87  45/18  5/14  15  6/48  6/7 11100  -  -  25  30  

  9  28  >1/0  صفر  10800 7/7  7/51  2/13  16  5/12  26/8/87

  9  28  >1/0  صفر  10500 8/7  52  4/7  5/13  45/9  14/9/87

  50  40  4/0  صفر  12750 8/7  52  7/17  30  30/7  3/6/87

  10  28  -  صفر  1095 8/7  7/31  3/16  3/17  5/10  13/2/88

  7  18  -  صفر  10650 9/7  4/52  2/17  7/18  45/10  19/12/87

4/12/87  45/9  20  3/10  50  6/7 11100  -  -  20  9  

10/10/87  40/10  8/10  8  47  7/7 10800  -  -  30  10  

6/11/87  45/11  11  9  39  8/7 9050  -  -  25  10  



 71717171.../  .../  .../  .../  كشت و پرورش آزمايشگاهي آرتميا اروميانا با استفاده از كشت و پرورش آزمايشگاهي آرتميا اروميانا با استفاده از كشت و پرورش آزمايشگاهي آرتميا اروميانا با استفاده از كشت و پرورش آزمايشگاهي آرتميا اروميانا با استفاده از 

 

  8  25  >1/0  صفر  15631 9/7  63  7/26  6/27  45/12  27/2/88

20/1/88  42/10   >1/0  صفر  10500  7  20 9/7  4/52  2/17  7/18 

29/2/88  30/10  23  20  9/63  8 15699  -  -  25  8  

28/2/88  55/7  5/16  7/12  9/63  9/7 28  5  15400  -  -  

28/2/88  12  25  23  7/63  8 -  -  -  28  5  

28/2/88  17  27  26  3/65  2/8 28  5  -  -  -  

27/3/88  10/10  29  7/22  4/75  7/7 17817  -  -    -  

5/5/88  30/12  35  3/32  9/88  6/7 11700  -  -  10  3  

  

  سانتيگراددرجه  :دما
  گرم در ليتر :شوري 

Ec: ميلي زيمنس بر سانتي متر  
  ميلي گرم در ليتر : ، دي اكسيد كربن، نيتريت، آمونياك، قليائيت كلسختي ،اكسيژن
  ليتر در ثانيه :دبي آب

  

  
   



 گزارش نهايي طرح هاي تحقيقاتي  گزارش نهايي طرح هاي تحقيقاتي  گزارش نهايي طرح هاي تحقيقاتي  گزارش نهايي طرح هاي تحقيقاتي  / / / / 72727272

 

  فاكتورهاي فيزيكي و شيميايي منبع آب -16-3جدول 

  زهكش:آب  نوع منبع

)                            3(ورودي زهكش به رودخانه)                2(كيلومتري ورزنه 6)           1(ورزنه:ايستگاه نمونه برداري

  )5(مصب تاالب )     4(بند شاخ كنار

شماره 

  ايستگاه

1  2  3  4  5  

  87/3/13  87/3/13  13/3/87  13/3/87  13/3/87  تاريخ بازديد

  11/30  11/15  11  30/10  15/10  ازديدساعت ب

  32  32  35  35  35  دماي هوا

  24  23/7  26  3/23  23  دماي آب

  -  23  4/32  32  33  شوري
Ec 50  50  52  30  31  
pH 5/8  4/8  7/8  5/8            1/8  

  سانتيگراددرجه   :دما   
  گرم در ليتر :شوري  

Ec : ميلي زيمنس بر سانتي متر  
   

گروههاي فيتوپالنكتوني مشاهده شده در آبگيرهاي اصفهان درفصول مختلف  را نشان  19-3الي  17-3جداول 
  .مي دهند

  
  )تعداد درليتر( 1387گروههاي فيتوپالنكتوني مشاهده شده در آبگيرهاي اصفهان در اسفند ماه  - 17-3جدول 

  
  ايستگاه   سيان بند شاخ كنار ورزنه

 گروه

 دياتومه ها 1134418 74175 3223710

 جلبكهاي سبز 3882818 30931016 379260

 آبي -جلبكهاي سبز _____ ----- 13548

 جمع 5017036 31005191 3616518

  
  

  



 73737373.../  .../  .../  .../  كشت و پرورش آزمايشگاهي آرتميا اروميانا با استفاده از كشت و پرورش آزمايشگاهي آرتميا اروميانا با استفاده از كشت و پرورش آزمايشگاهي آرتميا اروميانا با استفاده از كشت و پرورش آزمايشگاهي آرتميا اروميانا با استفاده از 

 

تعداد (  1388گروههاي فيتوپالنكتوني مشاهده شده در آبگيرهاي اصفهان در ارديبهشت ماه  - 18-3جدول 

  )درليتر

  اهايستگ                               ورزنه سيان

 گروه

 دياتومه ها 771284 2361177

 جمع 771284 2361177

  
  

  )تعداد در ليتر(1388گروههاي فيتوپالنكتوني مشاهده شده در آبگيرهاي اصفهان در مرداد ماه -  19-3جدول 

  ايستگاه                 سيان ورزنه بند شاخ كنار

 گروه

 دياتومه ها 1482068 280229 5980931

 جلبكهاي سبز 3485777 7784 ----

 سبز آبي 44690 7784 12280

 اوگلنوفيتا ----- ---- 12280

 جمع 5012535 295797 6005491

  
،   1387در اسفند ماه ) تعداد در ليتر(همچنين تعداد و نوع  فيتوپالنكتونهاي ايستگاههاي نمونه برداري اصفهان

  . نشان داده شده است  22-3و  21-3 ، 20-3در جداول  1388و  مرداد ماه  1388ارديبهشت ماه 

تعداد در ( 1387تعداد و نوع فيتوپالنكتونهاي ايستگاههاي نمونه برداري اصفهان در اسفند ماه  - 20-3جدول 

  )ليتر

  

  ايستگاه                 سيان بندشاخ كنار ورزنه

 جلبك

189630 24725 45815 Cocconeis 
284445 --------- 22907 Navicula 
338625 -------- 11453 Nitzschia sp. 

1002330 24725 744793 Nitzschia closterium 
----- 24725 ----- Navicula salinarum 

379260 ----- 3882818 Tetraselmis 
27090 ----- 11453 Cymbella 

1313865 ----- 297797 Synedra acus 
---- 30931016 ----- Chlorella 

67725 ----- ----- Amphiprora ornate  
13548 ----- ----- Oscillatoria 

3616518 31005191 5017036  



 گزارش نهايي طرح هاي تحقيقاتي  گزارش نهايي طرح هاي تحقيقاتي  گزارش نهايي طرح هاي تحقيقاتي  گزارش نهايي طرح هاي تحقيقاتي  / / / / 74747474

 

  
تعداد ( 1388تعداد و نوع فيتوپالنكتونهاي ايستگاههاي نمونه برداري اصفهان در ارديبهشت ماه  - 21-3جدول 

  )در ليتر

 ايستگاه  ورزنه سيان

  جلبك

175553 12644 Synedra ulna 

230475 151728 Cocconeis 

480790 316100 Navicula 

240395 113796 Nitzschia sp. 

1191107 177016 Nitzschia closterium 

42857 ---- Navicula salinarum 

 جمع 771284 2361177

  
  



 75757575.../  .../  .../  .../  كشت و پرورش آزمايشگاهي آرتميا اروميانا با استفاده از كشت و پرورش آزمايشگاهي آرتميا اروميانا با استفاده از كشت و پرورش آزمايشگاهي آرتميا اروميانا با استفاده از كشت و پرورش آزمايشگاهي آرتميا اروميانا با استفاده از 

 

در  تعداد( 1388تعداد و نوع فيتوپالنكتونهاي ايستگاههاي نمونه برداري اصفهان درمرداد ماه  -  22-3جدول 

  )ليتر

  

  : در منطقه شناسايي شده فون و فلور نتايج   -9-3

زمستان (مشاهده شده است     ذيل نيزدر نمونه هاي آب بررسي شده از ايستگاه هاي مورد مطالعه جنس هاي 
  )زهكش ورزنه 1387
 ) Ankistrodesmus, Green algae (Chlorophyta)                                                جلبك هاي سبز                       

Scenedesmus )  
) Aphanizomenon , Blue green algae (Cyanophyta)آبي                                                  -جلبك هاي سبز      

Anabaena , Lyngbya , Microcystis , Gomphospherin )   
 

   Diatomsدياتمه ها                                                                                                            

 (Asterionella , Nitzchia , Navicula , Diatoma , Cymbella , Tabellaria , Synedra ,  Cyclotella )   
 

  ايستگاه                 سيان ورزنه  شاخ كنار

 جلبك

----- ------ 89379 Cocconeis 

49125 2595 201102 Navicula sp. 

98250 5189 22345 Nitzschia sp. 

----- 5189 3441087 Tetraselmis 

184217 ----- 44690 Navicula salinarum 

----- 5189 44689 Gyrosigma 

12280 ----- 111724 Cymbella 

----- 267256 297797 Synedra ulna 

----- 2595 44690 Crucigenia 

12280 7784 44690 Oscillatoria 

12280 ----- 22345 Gomphonema 

5551092  ----- ----- Nitzschia closterium 

73687  ----- ----- Cyclotella 

12280  ----- ----- Euglena 

  گونه هاي مختلف دياتومه  647997 ----- -----
6005491 295797 5675561  



 گزارش نهايي طرح هاي تحقيقاتي  گزارش نهايي طرح هاي تحقيقاتي  گزارش نهايي طرح هاي تحقيقاتي  گزارش نهايي طرح هاي تحقيقاتي  / / / / 76767676

 

Cypris spp., ( Ostracodes (Ostracoda(سخت پوستان صدف دار                                                                 

Heterocypris , Myodocopid)   
 

  Nematodes (Nemathelminths)كرم هاي حلقوي                                                           

Diplogasteroides  
 

      Protozoa (Ciliates)پروتوزوئر هاي مژه دار                                                                    

Strooilidium 
Liontus  

     Insects and Insect larvae (Hydrophilidae)حشرات و الرو آن ها                             

Hydrobius spp  
 Cyclotellaاز ساير دياتمه ها بيشتر ديده شد و دياتمه هاي از جنس   Naviculaو  Cymbella و Diatoma جنس هاي 

  .عدد در ليتر شمارش گرديد 450تعداد زئوپالنكتون .در كمترين تعداد گزارش گرديد

متر مربع ،  عدد در 150عدد در متر مربع،نماتد به تعداد  300از ميوفون هاي بستر زهكش ، استراكود به تعداد 

  .  عدد در مترمربع شمارش گرديد 100عدد درمترمربع و نرم تنان به تعداد  200حشرات و الرو آنها به تعداد 

  : در زهكش ورزنه به شرح زير مي باشد  1388نمونه هايي از موجودات شناسايي شده در مرداد ماه 
Blue green  algae (Cyanophyta)                                   جلبك هاي سبز-آبي  

Aphanizomenon , Lyngbya , Ankistrodesmus , Microcystis , Oscillatoria ,  Gloeotrichia 

reen algae (Chlorophyta) جلبك هاي سبز                                                                 

Scenedesmus 

Diatoms (Chrysophyta )                                                                      دياتمه ها 

( Fragilaria , Cyclotella , Tabellaria , Synedra , Nitzchia , Diatoma ) 

Zooplankton                                                                                 زئو پالنكتون 

( Paracyclops , Trichocera , Strooidium )  

Ostracodes (Ostracoda) سخت پوستان صدف دار                                                   

Cypridopsis 

 Nematodes كرم هاي حلقوي                                                                                     

Diplogasteroides 

Insects and Insect larvae                                                حشرات و الرو آن ها 



 77777777.../  .../  .../  .../  كشت و پرورش آزمايشگاهي آرتميا اروميانا با استفاده از كشت و پرورش آزمايشگاهي آرتميا اروميانا با استفاده از كشت و پرورش آزمايشگاهي آرتميا اروميانا با استفاده از كشت و پرورش آزمايشگاهي آرتميا اروميانا با استفاده از 

 
Hydrobius  spp. (Coleopteran) 

Aquatic plants گياهان آبزي                                                                                        

Najas spp. ونه هاي تيزك آبي                                                                           گ          

 

  .عدد در ليتر تعيين گرديد 1650تعداد زئوپالنكتون 

عدد ،  200عدد ، حشرات و الرو آن ها  100عدد ، نماتد  200از موجودات بستر زهكش، استراكود به تعداد 

 .عدد در متر مربع شمارش گرديد 100رم تنان و از ن 150شيرونوميد 

  : است  ذيلدر زهكش ورزنه  به شرح  1387نمونه هايي  از موجودات شناسايي شده در پاييز 
Blue green algae (Cyanophyta)                                   جلبك هاي سبز-آبي  

( Aphanizomenon , Anabaena , Lyngbya , Microcystis , Oscillatoria , Gloeotrichia 
 

Green algae (Chlorophyta)                                                            جلبك هاي سبز  

Oocystis , Ankistrodesmus 

 

Diatoms (Chrysophyta)                                                                     دياتمه ها  

( Asterionella , Melosira , Nitzchia , Navicula , Cymbella , Synedra , Fragilaria , Lyngbya , Diatoma 
Protozoa پروتوزوئر هاي مژه دار                                                                                  

Hemiophrys , Liontus , Tetrahymena 

   

Ostracodes (Ostracoda)                                                  سخت پوستان صدف دار  

Heterocypris , Cypridina 

 

Nematodes (Nemathelminthes)                                                كرم هاي حلقوي  

Diplogasteroides ,  Rhabditis 

 

Mollusca (Gastropoda) )                                                         شكم پايان(نرم تنان    



 گزارش نهايي طرح هاي تحقيقاتي  گزارش نهايي طرح هاي تحقيقاتي  گزارش نهايي طرح هاي تحقيقاتي  گزارش نهايي طرح هاي تحقيقاتي  / / / / 78787878

 

Nassa (Mud Snail) حلزون لجن                                                                                 

Insects and Insect larvae                            حشرات و الرو آن ها                             

Hydrophilus 

Chironomus (Chironomidae)                                                            شيرونوموس  

Diptera (two winged flies) دو باالن                                                                               

Fish                                                                                                                    ماهي 

Gambusia (Mosquito Fish)                                                   ماهي حشره خوار  

 
 .مارش شدعدد در ليتر ش 1350در اين فصل تعداد زئوپالنكتون ها 

 45و نرم تن   50، شيرونوميد   60، حشرات و الروآنها  100،  نماتد 250هاي بستر زهكش استراكود  از ميوفون

  .عدد در متر مربع تعيين گرديد

  

 گامبوزيا

از ماهياني است كه در ايستگاه هاي ورزنه و سيان  Mosquito fishيا اصطالحا ) Gambusia affinis( ماهي گامبوزيا

  .شد ديده

  .ماهي گامبوزيا جهت كنترل الرو حشرات بويژه براي مبارزه با پشه ماالريا به اين منابع معرفي گرديده است

. سال زندگي كرده، همه چيزخوار بوده و بيشتر از الرو حشرات تغذيه مي نمايد 3تا  2اين ماهي زنده زا معموال 

الن، زئوپالنكتون ها، فيتوپالنكتون ها و نيز ساير همچنين، اين ماهي از شيرونوميدها، سخت پوستان، دو با

  .موجودات تغذيه مي كند



 79797979.../  .../  .../  .../  كشت و پرورش آزمايشگاهي آرتميا اروميانا با استفاده از كشت و پرورش آزمايشگاهي آرتميا اروميانا با استفاده از كشت و پرورش آزمايشگاهي آرتميا اروميانا با استفاده از كشت و پرورش آزمايشگاهي آرتميا اروميانا با استفاده از 

 

اصوال ماهي گامبوزيا بيشتر در آب هاي شيرين و لب شور زندگي مي كند، ولي مشاهده گرديد كه اين ماهي، 

  .آب هاي شور ورزنه و سيان را بخوبي تحمل نموده و توانسته خود را سازگار نمايد

از اين قبيل منابع آبي جهت پرورش آرتميا، الزم است تمهيداتي جهت كنترل اين ماهي در صورت استفاده 

  .انديشيده شود تا از ورود به استخرهاي پرورشي جلوگيري گردد

  :در زهكش ورزنه  به شرح زير است  1388نمونه هايي از موجودات شناسايي شده در ارديبهشت  

Blue green algae (Cyanophyta) )آبي                                              -سبز جلبك هاي  Microcsystis , 

Aphanizomenon , Anabaena , Lyngbya , Oscillatoria 

Green algae (Chlorophyta)                                                               جلبك هاي سبز Oocystis , 

Ankistrodesmus , Chlorogonium 

Diatoms ) دياتمه ها                                                                                                           Synedra , Fragilaria , 

Diatoma , Tabellaria , Nitzchia , Navicula , Ankistrodesmus , Zygnema , Lyngbya , Cymbella 

Zooplankton ) زئو پالنكتون                                                                                                   Trichocera , 

Strooidium , Paracyclops , Cryptomonas 

 

Ostracoda  .Cypris spp              سخت پوستان صدف دار                                                                 

Heterocypris 
Nematodes (Nemathelminthes)                                                           كرم هاي حلقوي  

Diplogasteroides , Rhabditis 
 

Insects and Insect larvae                        حشرات و الرو آن ها                                           

Hydrophilus spp.  
 

Chironomids شيرونوموس                                                                                             Diptera (two winged 

flies Mollusca (Gastropoda)                                                                      دو باالن     )        شكم پايان(نرم تنان  
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                                                   Nassa (Mud Snail) حلزون لجن                                                                     

         Aquatic Plants         .Ruppia spp                                                               گياهان آبزي                     

 روپيا

Salicornia spp. علف شور                                                                                                     

  .شمارش گرديد عدد در ليتر زئوپالنكتون 1050در اين فصل، تعداد 

، شيرونوميد  20، حشرات و الرو آن ها 100عدد، نماتد  200از موجودات كفزي بستر زهكش استراكود به تعداد 

 .عدد در متر مربع شمارش شد 50و نرم تنان  150

  
  

  : به شرح زير تعيين گرديد  1388نمونه هايي از موجودات شناسايي شده را در ايستگاه سيان د ر تابستان 
Blue Green Algae  , Lyngbya   ) آبي                                                                         -جلبك هاي سبز

Microcystis , Gloeotrichia , Oscillatoria )  

 

Green Algae (Chlorophyta)  Scenedesmus               جلبك هاي سبز                                                       

Diatoms  , Synedra , Nitzchia  )دياتمه ها                                                                                                        

Diatoma )       

 

Zooplankton  , Paracyclops )                                               زئو پالنكتون                                             

Trichocera , Strooedium )         

Ostracoda  , .Cypris spp   )سخت پوستان صدف دار                                                                                 

Heterocypris , Nematodes )     

م هاي حلقوي                                                                                                  كر  

Diplogasteroides 

Insects and Insect larvae حشرات و الرو آن ها                                                                     
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Hydrobius spp. 

Chironomids شيرونوموس                                                                                              Chironomus(Diptera) 

Mollusca (Gastropoda)                               دو باالن                                                  )        يانشكم پا(نرم تنان  

                                                 Nassa (Mud Snail)                                                            خوارحلزون لجن     

           

 

  .عدد در ليتر شمارش گرديد 3000در اين فصل، تعداد زئوپالنكتون ها 

و نرم تنان  150، شيرونوميد  300، حشرات و الرو آن ها  100، نماتد  200اكود از موجودات بستر زهكش، استر

  .عدد در متر مربع تعيين گرديد 100

  : .از قرار زير است  1388نمونه هايي از موجودات شناسايي شده در ايستگاه سيان در بهار 
Blue Green Algae                                   آبي                                  -جلبك هاي سبز 

(Lyngbya , Microcystis , Aphanizomenon , Oscillatoria , Gleotrichia )  

 

Green Algae جلبك هاي سبز                                                                                     

Scenedesmus 

Diatoms                                                                                       دياتمه ها               

( Synedra , Fragillaria , Tabellaria , Cyclotella , Nitzchia , Diatoma )  

 

Zooplankton  Trichocera                   زئو پالنكتون                                                                        

Paracyclops 

 

Ostracoda سخت پوستان صدف دار                                                                                 Cypris spp. 

Heterocypris 

Nematodes                              كرم هاي حلقوي                                                           

Diplogasteroides 

Insects and Insect larvae حشرات و الرو آن ها                                                            Hydrobius spp. 



 گزارش نهايي طرح هاي تحقيقاتي  گزارش نهايي طرح هاي تحقيقاتي  گزارش نهايي طرح هاي تحقيقاتي  گزارش نهايي طرح هاي تحقيقاتي  / / / / 82828282

 
 

Chironomids                      شيرونوميد ها                                                                     

Chironomus (Diptera) شيرونوموس                                                                                    Mollusca 

(Gastropoda) )                                                   شكم پايان (نرم تنان    

Nassa (Mud Snail)                                                                        حلزون لجن  

  .عدد در ليتر تعيين گرديد 1200در اين فصل، تعداد زئوپالنكتون ها 

عدد در متر  100و نرم تن  400، شيرونوميد  300، الرو حشرات  200، نماتد  500از موجودات كفزي، استراكود 

  .مربع شمارش گرديد

 : شامل جنس هاي زير است  1387هايي از موجودات شناسايي شده در ايستگاه سيان در پاييز  نمونه

Blue Green Algae آبي                                                                   -جلبك هاي سبز   

( Microcystis , Aphanizomenon , Anabaena , Lyngbya )  

 

 Green Algae ) هاي سبز                                                                                        جلبك  Scenedesmus , 

Ankistrodesmus , Chlamydomonas )  

Diatoms )            دياتمه ها                                                                                                Nitzchia , Navicula , 

Cymbella , Tabellaria )   

Zooplankton زئو پالنكتون                                                                                            

Paracyclops 

Ostracoda  .Cypris spp                                     سخت پوستان صدف دار                                          

Heterocypris 

Nematodes كرم هاي حلقوي                                                                                        

Diplogasteroides, Rhabditis 

Insects and Insect larvae                                             حشرات و الرو آن ها              

Hydrobius spp. 
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Chironomids شيرونوميد ها                                                                                            

Chironomus (Diptera)                                                                  شيرونوموس 

Mollusca (Gastropoda) )                                                              شكم پايان(نرم تنان   Nassa (Mud Snail)                                                                     

حلزون لجن   

Aquatic Plants                                                                        گياهان آبزي                 

Najas spp.  
 

 
  .عدد در ليتر زئوپالنكتون شمارش گرديد 600در نمونه بررسي شده در اين فصل تعداد 

نرم  و 400، شيرونوميد  500، الرو حشرات  800، نماتد  1000از ميوفون هاي بستر زهكش، استراكود به تعداد 

   .عدد در متر مربع تعيين شد 300تن 

واقع در جنوب تاالب به دليل عدم بارش آب  كافي و نيز تبخير زياد، در حال خشك   7و  6ايستگاه هاي  شماره 

  .امكان پرورش آرتميا در اين مناطق وجود ندارد شدن و بدون آب بوده كه در حال حاضر

ي باشند قبل از تالقي بستر ورودي  با رودخانه زاينده رود  از كه كانال اصلي زهكش م  3و2و1ايستگاه هاي 

شوري مناسبي برخوردار بوده  ،اين مناطق مي توانند به دليل وجود زه آب هاي زياد و شور  جهت پرورش 

به دليل ساير امكانات نظير وجود برق ،  1در شرايط فعلي ايستگاه شماره . آرتميا مورد استفاده قرار گيرند

ي مناسب به  جاده و نزديكي به شهرستان ورزنه مي تواند در اولويت احداث يك پايلوت پرورش آرتميا  دسترس

  .قرار گيرد

بدليل تلفيق دو آب رودخانه زاينده رود و زهكش  و در نتيجه كاهش شوري مي توانند در   5و4ايستگاه هاي 

غييراتي از آن ها نيز در كشت و پرورش آرتميا اولويت هاي بعدي قرار گيرند و در آينده  مي توان با ايجاد ت

  . استفاده نمود
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نتيجه كلي  اينكه در شرايط حاضر در صورت تامين آب شور  مورد نياز و خاك مناسب  مي توان بخش هاي 

  .وسيعي از اين مناطق را به پرورش آرتميا اختصاص داد

منطقـه رودشـتين دراولويـت قـرار گرفتـه      )  2شـماره  (و سيان ) 1شماره(با توجه به موارد فوق  دو ايستگاه ورزنه 

  :انتخاب اين دو ايستگاه با توجه به داليل زير بود. ،مطالعات اوليه آن آغاز گرديد

  شوري مناسب آب جهت پرورش آرتميا-الف

  زمينهاي شور بدون استفاده در كشاورزي و باير و داير  -ب

  امكان تامين آب شيرين -ق     هامكان تامين بر-جاده ارتباطي مناسب        د -ج

  ساير امكانات مورد نياز از قبيل نيروي كارگري و غيره  -ر   نزديكي به رودخانه زاينده رود  -و
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  و نتيجه گيري  بحث -4

  منطقه بر پرورش آرتميادماي آب هوايي نقش  -1-4

تاثير زيادي بر سيستم پرورشي وتوليدات بديهي است كه مانند ساير آبزيان پرورشي رژيم حرارتي هر منطقه 

از طرف ديگر پرورش آرتميا در هر منطقه با توجه به اهداف .حاصل از پرورش آبزيان در هر منطقه دارد 

  .مشخصي منجمله توليد سيست ويا بيومس آرتميا صورت مي پذيرد

توليد غذاي مصنوعي ماهيان زينتي  در اصفهان توليد آرتميا مي تواند بمنظور توليد بيومس الزم براي تغذيه ويا

ويا در شكلي وسيعتر با مقاصد توليد وعرضه سيست وبيومس مورد نياز مزارع پرورش ميگو در جنوب كشور 

  . صورت پذيرد

از مهمترين عوامل مورد بررسي براي توليد سيست وبيومس آرتميا رژيم حرارتي موجود درهر منطقه مي باشد 

حرارت هر منطقه توليدات آرتمياي حاصله در استخرهاي پرورشي بصورت ترجيحي  زيرا با تغييرات حاصله در

 و  تاثير حرارت بر سيست زايي سويه پارتنوزنتيك 4 -4الي  1 -4در اشكال شماره.سيست ويا بيومس خواهد بود

ست تقريبا  از توليد سي .كه در منطقه فسندوز شهرستان مياندوآب تحقيق شده نشان داده شده استاورمياناآرتميا 

درجه سانتي گراد بيشترين راندمان را  28الي  27درجه سانتي گراد شروع و در حواشي دماي  18دماي معادل 

  )  .  1-4شكل ( س از آن نيز كاهش نشان مي دهد÷داشته و 
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درجه حرارت آب استخرها به درجه سانتيگراد   
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در استخرهاي پارتنوژنتيك  ه آرتمياتاثير درجه حرارت آب در ميانگين توليد سيست  روزان -1-4شكل  

  شهرستان مياندوآب پرورشي منطقه فسندوز

  

همينطورتاثير درجه حرارت آب در ميانگين توليد سيست در يكي از استخرهاي موردمطالعه پرورش آرتميا در 

  .بوده است 2-4منطقه فسندوز شهرستان مياندوآب مطابق شكل شماره 
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درجه حرارت آب
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در منطقه فسندوز شهرستان اورميانا  تاثير درجه حرارت آب در ميانگين توليد سيست روزانه آرتميا -2- 4شكل 

  مياندوآب

  

درجه سانتي گراد بيشترين  26درجه سانتي گراد شروع و تا دماي  22سيست زايي آرتميا اورميانا از دماي 

  . راندمان را داشته و سپس رو به كاهش مي گذارد 

  

  بررسي دما در ايستگاه هاي مورد مطالعهبحث و -2-4

نشان مي دهد كه تغييرات دمايي در ميانه  87مطالعه درجات حرارتي هوا وآب در ميانه هاي هر روز از سال 

هرروز بسيار كمتر از تغييرات دمايي موجود در مطالعات هواشناسي واقليم اين منطقه مي باشد واين امر حاكي از 



 گزارش نهايي طرح هاي تحقيقاتي  گزارش نهايي طرح هاي تحقيقاتي  گزارش نهايي طرح هاي تحقيقاتي  گزارش نهايي طرح هاي تحقيقاتي  / / / / 88888888

 

خشك وكويري مي باشد وبه نظر مي رسد كاهش حرارت اين داراي وضعيت  مي حاكم بر اين محلشرايط اقلي

  . منطقه در شبها مثل ساير مناطق كويري ديگر بيشتر از كاهش آن در طي روز مي باشد

 درجه سانتيگراد در تير ماه و 9/37با توجه به اطالعات مندرج در جداول ونمودارهاي فوق  متوسط حداكثر دما 

 2/2و حداقل   3/29درجه سانتيگراد در دي ماه  ، حداكثر دماي متوسط ماهانه در تير ماه    -5متوسط حداقل دما 

در دي ماه  در مطالعات پتانسيل يابي گزارش گرديده  كه حاكي از عدم وجود محدوديت دمايي در مناطق مورد 

آبگيري اين استخر ها  طبيعي است كه دماي در صورت احداث استخر جهت پرورش آرتميا و . مطالعه مي باشد

آب  آنها تحت تاثير دما هاي اندازه گيري شده  هوا  مندرج در جداول فوق بوده  ونتايج بدست آمده حاكي از 

درجه سانتي گراد مي رسد وهمچنين ادامه 10امكان رهاسازي ناپلي آرتميا ازاواسط اسفند ماه كه دماي آب به 

ماه خواهد   8الي   7ا تا اوايل آبانماه كه مجددا كاهش دما رخ مي دهد بمدت عمليات پرورش ناپلي ه

درجه سانتيگراد  مي  27تا  10ميانگين  درجه حرارت مطلوب در دوره پرورش  و تخم گشايي  در محدوده .بود

آرتميا داشته اين منطقه مي تواند  شرايط الزم را جهت پرورش  ، باشد كه معموالازاواسط اسفند تا اواسط آبان

ولي بطوركلي مي توان گفت كه آرتميا از جمله سخت پوستاني است كه نسبت به تغييرات دمايي در .باشد

محدوده دماي مناطق معتدل حساسيت زيادي نداشته ودما از مهمترين عوامل موثر بر تراكم آرتميا در استخرها 

در نهايت .ابل سازگار با اين منطقه به نظر مي رسدمي باشد ولي محدوده دمايي قابل تحمل آرتميا نسبتا خوب وق

مطالعه مجدد هوا در و هم دما بودن اين دو منطقه ،  با توجه به فواصل كم موجود بين دو ايستگاه ورزنه وسيان

ضرورت نداشته واطالعات بدست آمده از ايستگاه ورزنه براي تحليل اقليم حاكم برايستگاه سيان  سيان  ايستگاه

  . واند بكار برده شودنيز مي ت

توليدسيست آرتميا در استخرهاي پرورشي اين منطقه از ماه ارديبهشت تا ماه مهر هر سال با وجود دماي متعادل 

درجه سانتي گراد در استخرهاي پرورشي بوقوع خواهد  28تا 22ونسبتا خوب براي سيست زايي آرتميا يعني 
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درجه سانتي گراد بطوريكه باعث قطع  17نتي گراد ويا كمتر از درجه سا 28پيوست ووجود دماي آب باالتر از   

توليدات سيست آرتميا در استخرهاي پرورشي اين ناحيه گردد در طي دوره پرورش پديده اي بسيار نادر خواهد 

  .بود

  
  مقادير بارندگي متوسط ساالنه در ايستگاه مورد مطالعه بحث و بررسي  -3-4

ميزان بارندگي ها  در منا طق مختلف داراي نوسانات و ميزان بارش هاي متفاوتي از آنجا كه در استان اصفهان 

مي باشند ، بطوريكه در مناطق غربي و جنوبي  بارش ها از ميزان قابل توجهي بر خوردارند و هر چه از غرب  به 

اگرچه كم .دسمت شرق پيش رويم ، ميزان بارش كاهش يافته در  منطقه ورزنه ميزان بارش به حداقل مي رس

بودن بارندگي ورژيم خشك موجود در آن از عوامل  منفي مهم پرورش آرتميا در اين منطقه محسوب مي 

درصد بارندگيها ي اين منطقه در اواخر پائيز وفصل   60بيش از    8-4گردد، ولي  با توجه به نمودارشماره 

مي باشد رخ خواهد داد كه اين امر احتمال  زمستان كه هنگام تعطيلي فعاليتهاي پرورش آرتميا در منطقه طرح

كاهش شوري آب موجود در استخرهاي پرورشي در اثر بارندگي را در طي دوره پرورشي به صفر نزديك مي 

  .كند 

  

4مقادير تبخير متوسط ساالنه در ايستگاه مورد مطالعه بحث وبررسي   – 4 -4  

طحي جريانات و منابع آبي و استخر ها باعث تلفات آب مي تبخير س.فرآيند تبديل آب به بخار را تبخير مي نامند

از عوامل موثر بر تبخير تابش خورشيد ،سرعت باد ،رطوبت نسبي ، . شودو الزم است مقدار آن محاسبه شود

روش هاي مختلفي جهت برآورد تبخير سطح آب وجود داردكه يكي از آن .شوري آب و سطح تبخير مي باشد

تبخير در كليه سطوح هوا    .هستند  5/25و عمق  121اين تشتك ها داراي قطر .ير مي باشدها استفاده از تشت تبخ

معموال  تخمين . وآب رخ مي دهد ،در هنگامي كه فشار بخار هوا كمتر از فشار بخار آن در حالت اشباع باشد
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روزانه عمق آب تشت هر چند تبخير روزانه  از طريق كاهش .دقيق تبخير كار مشكلي بوده وگاه غير ممكن است

  .سانتيمتر باالي سطح زمين قرار گرفته ، محاسبه مي شود 10تا  5فلزي  مستقرروي يك سكوي چوبي  كه ته آن 

آب موجود در يك تشت با عمق كم سريعتر از آب يك استخر يا درياچه گرم شده و تبخير سريعتر رخ مي 

ر جهت تبديل تبخير تشت به تبخير درياچه يا استخر معادله زي 1973در سال   Hounamبر اساس مطالعات  .دهد

  :استشده پيشنهاد

در يك محل مشابه ،درجه حرارت آب در يك تشت  7/0تبخير درياچه مساوي است با تبخير تشت ضربدر 

شناور تا حدود زيادي به درجه حرارت  سطح درياچه و يا استخر  شباهت پيدا مي كند تا درجه حرارت تشت 

بنابراين تبخير تشت شناور  تخمين بهتري را از تبخير يك درياچه يا استخر نشان مي . ي زمين مستقر در باال

اشاره به اين مسئله نموده كه آب تشت شناور نبايد به خارج پاشيده شود يا  1973در سال  Hounam هر چند.دهد

نمي دهد چون  معموال عمل پرورشي رخ  يكه به هر حال چنين وضعيتي براي استخر ها. بداخل تشت وارد شود

  .امواج در استخرها نسبت به درياچه ها كمتر است

استخر هاي با شكوفايي فيتوپالنكتوني  داراي درجه حرارت سطحي بيشتري نسبت به استخر هاي با آب شفاف 

 برابر در مقايسه با آب هاي سطحي 4تا  2همچنين ماكروفيت هايي كه در استخر ها رشد مي كنند .ميباشند

  .معمولي تبخير دارند كه بدليل ميزان تعرق در واحد سطح مي باشد 

نشانگر اين مطلب است كه بارندگي وتبخير  9-4و 8-4بنا براين با توجه به موارد فوق ، مقايسه دونمودار شماره 

ي بصورت دو عامل كامال متضاد در اين منطقه عمل مي نمايند بطوريكه افزايش هر يك كاهش ديگري را در پ

  .دارد

نشان مي دهد كه مقدار تبخير از تشتك در طي ماههاي فروردين   5-4بررسي مقادير تبخير ارائه شده در جدول 

سانتي متر مي باشد كه مقدار بسيار قابل توجهي بوده وقادر به خشك كردن كامل  220تا مهر هر سال حدود
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قادير نفوذ پذيري وتبخيرآب در استخرها استخرهاي پرورشي در صورت عدم تامين آب كافي بمنظور ترميم م

  .خواهد بود

متر برآورد  2ماهه در استخرهاي پرورشي يك هكتاري حدود  6اگر مقادير آب تبخير شده در طي يك دوره 

متر مكعب ومقدار آب الزم براي ترميم آن در  20000گردد، در اين صورت مقدار آب تبخير شده كلي برابر 

عالوه بر اين تبخير آب بطور دائم باعث افزايش شوري .ليتر بر ثانيه خواهد بود  3/1د ماهه حدو 6طي اين دوره 

در نهايت توجه به اين مسئله بسيار مهم . آب در استخرهاي پرورشي نيز خواهد بود كه بايد مد نظر قرار گيرد

رت وباد منطقه به است كه تعيين مقادير تبخير صورت گرفته از سطح استخرهاي پرورشي عالوه بر درجه حرا

  رطوبت نسبي هوا در منطقه نيز وابستگي دارد 

الزم به توضيح است كه نوسانات درجه حرارت و رطوبت نسبي عكس هم مي باشند بدين ترتيب در اكثر مواقع  

خداقل دما و حداكثر رطوبت نسبي در صبح و حداكثر دما و حداقل رطوبت نسبي در بعد از ظهر ها مشاهده 

مانطور كه مشاهده مي شود بيشترين مقدار رطوبت نسبي در ماه هاي آذر و دي و كمترين آن در ماه ه. ميگردد

  .هاي خرداد و تير اتفاق  مي افتد

  

   -4-5 بحث وبررسي   سرعت باد هاي منطقه

ر بر مت 9/2متري  2حداكثر سرعت باد در شرق اصفهان كه شامل هر دو ايستگاه ورزنه و سيان ميباشد،در ارتفاع  

را در مقايسه با سا ير مناطق به خود ) متر بر ثانيه  8/2(همچنين  متوسط ساالنه بيشترين مقدار .ثانيه ميباشد

  .اختصاص داده است

مجموع توزيع . باشد جنوب غربي  مي به  غربي و غرب) شرق اصفهان( باد  غالب در ايستگاه هاي مورد مطالعه 

  .اتفاق مي افتد) متر بر ثانيه  6/3 – 7/5( ورد مطالعه  در گروه سومفراواني سرعت باد در ايستگاه هاي م
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  ) نسيم منطقه ( آرام موجود در منطقه مورد مطالعه هاي بادبحث وبررسي    -6-4

  
با توجه به گلبادهاي رسم .متر بر ثانيه باشد/. 5نات يا  1باد آرام به بادي گفته مي شود كه سرعت آن كمتر از 

با ).گزارش هوا و اقليم(درصد مي باشد  7/48ود، درصد بادهاي آرام در ايستگاه شرق اصفهان شده و آمار موج

متر برثانيه متغيير   5توجه به اطالعات باد منطقه بايستي اذعان نمود كه سرعت با د اين منطقه در محدوده نيم الي 

ب ديواره هاي استخرهاي خاكي  است ووجود طوفانهاي سهمگين وبادها با سرعت زياد بطوريكه موجبات تخري

  .را فراهم نمايد از اين منطقه گزارش نگرديده است

نتايج كلي بررسيهاي صورت گرفته در مورد پوشش گياهي موجود در تاالب گاوخوني بويژه مطالعـات موجـود   

پوشـش  در مناطق ورزنه وسيان حاكي از آنست كه منطقه ورزنه از نظر درجه بندي پوشش گياهي مرتعـي داراي  

مرغوبتري نسبت به منطقه سيان مي باشد ولذا احداث استخرهاي پرورش آرتميا در ايـن منطقـه مـي توانـد زمينـه      

اينگونه فعاليتها كه در ورزنه وسيان بعمل آمـده انـد ولـي جهـت بهبـود      . هاي  تخريب اين پوشش را فراهم نمايد

لذا از نظر پوشش گيـاهي موجـود بـه نظـر ميرسـد      .تپوشش گياهي منطقه سيان ، نتايج مطلوبي را ببار نياورده اس

منطقه سيان پوشش گياهي كمتري داشته وتخريب آن به منظـور سـاخت اسـتخرهاي پرورشـي مقـرون بـه صـرفه        

  .است

  

  پهنه بندي خاك براي پرورش آرتميا در زمينه تحليل بحث و   -7-4

اليه هاي مختلـف خـاك در نـواحي ورزنـه     ) 4-5تا  1-5(با توجه به آناليزهاي فيزيكوشيميايي انجام شده جداول

 در سـطح   زيرزمينـي  هاي وسيان داراي بافت تقريبا درشت بوده لذا نفوذ پذيري و آب گذري سريع داشته و آب

كه طبـق   با توجه به ميزان رس كم موجود در اليه هاي مختلف خاك مطالعه شده در منطقه ورزنه .نيست بااليي 

 پتانسـيل  هـا  ايـن خـاك   است ،  )درصد  4/27و  4/9،  4/5،  4/11(  آنها كه معادل پروفيل انجام شده در خاك 
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ولي مطالعه مربوط به اليه هاي مختلف خاكهـاي  .براي احداث استخر جهت پرورش و تكثير آرتميا ندارد مناسبي

درصـد در   ) 47.4و 43.4،  33.4،  27.4(معـادل   موجود در منطقه سيان نشـانگر وجـود ميـزان رس نسـبتا بـاالتري     

. لذا به نظر مي رسد خاكهاي اين منطقه قابليت باالتري براي پرورش آرتميا را دارند. مي باشدپروفيل خاك آنها 

نشانگر اين اسـت كـه بـا جـاري شـدن زه      ) فصل دوم همين گزارش ( عالوه بر اين ، مطالعات زهكشي اين منطفه

بهاي شور از بافت بسيار سبك و شني  و ماسه اي خاك آبهاي حاوي آب شور در زهكش هاي اين منطقه ، اين آ

موجود در اين منطقه به آبهاي زيرزميني نفوذ كرده و سبب پايين آمدن كيفيت اين آبها و ايجاد محدوديت براي 

 با ايجـاد اسـتخرهاي   مي توان لذا . كشاورزي در منطقه و ايجاد اختالالت زيست محيطي در اين منطقه مي گردد

بتوانيم زه آبهاي اينكه و  هستندكه از بستر خاكي مناسب و غيرقابل نفوذ برخوردار  يا در اين مناطق پرورش آرتم

اين منطقه را به جاي جاري نمودن در زهكش هاي منطقه و وارد نمودن مجدد آنهابه آبهـاي زيرزمينـي و زاينـده    

جاد امكان براي پرورش آرتميا مي تواند ، عالوه بر اي آوري نموده رود و تاالب گاوخوني در اين استخرها جمع 

  .   قدمي مثبت در بهبود سيماي زيستي منطقه و كشاورزي باشد

 

  جنس زمين وخاك در پرورش آرتميا  تاثيربحث وبررسي   -8-4

هستند  درصد  25باالي  رسدرصد  با خاك هاي خوب ومناسب براي پروش آرتميا معموال خاك هاي ماسه اي

خاك هاي ماسه اي داراي قابليت . كمتري دارندنفوذپذيري زم برخوردار بوده و  زيرا از چسبندگي ال

معموال با استفاده از . سانتيمتر در ساعت نيز مي رسد 10بااليي هستندو اغلب مقادير نفوذ آنها حتي  به پذيري نفوذ

نتيمتر در روز نيزكاهش سا 2تا  1توان جلوي نفوذ خاك را گرفت و آن را در خاكهاي رسي حتي تا مواد آلي مي

  .تن در هكتار ، قبل از آبگيري استخر ها مي تواند نفوذ را تا حد زيادي كاهش دهد 2كود حيواني به ميزان . داد

 كمپكت نموده برخي از خاك ها مثل خاك هاي لومي را مي توان با غلطك  زدن و نيز ساير وسايل مكانيكي  

  .را كم كردپذيري و نفوذ
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فضا هاي بين . سنگالخ و بستر هاي ريگي معموال براي استخر سازي مناسب نيستندبافت هاي  خاك هاي داراي

  .ريگ ها معموال آنقدر زياد مي باشد كه نمي توانند با مواد آلي مسدود شوند

مناطقي كه معموال سطح ايستابي بااليي دارند ، خاك برداري زمين مشكالت مديريتي را بوجودآورده ، اجازه 

هزينه هاي زيادي كامل آب را نمي دهند و كار با وسايل مكانيكي در چنين زمين هايي امكان پذيرنيست و تخليه 

  . را به دنبال دارد 

ميليون هكتار را در جنوب  15خاك هاي سولفاته .وجود دارندمورد مطالعه  خاك ها ي اسيدي در بيشتر مناطق

مواد متشكله مورد نيازبراي تشكيل .پيريت ايجاد مي شود اسيديته اين خاكها توسط.شرقي آسيا تشكيل مي دهند

  .پيريت، سولفات ، آهن، مواد آلي متابوليزه ،باكتري هاي احيا كننده گوگرد و شرايط بي هوازي مي باشند

در رابطه با مناطق اطراف تاالب گاوخوني اليه هاي آهكي و مارني و همچنين اليه هاي گچي، آهكي و مارني به 

مي شوند كه در پرورش آرتميا  مي توانند مورد استفاده قرار گيرند، بويژه اينكه اين قبيل زمين ها  با  وفور يافت

 عاملاحداث استخر ها و آبگيري تحت تاثير آب مورداستفاده قرار خواهند گرفت وبا تغييرات  كيفي در هردو

سطح بسيار وسيعي از اين مناطق جهت با توجه به اين مسئله مي توان گفت كه . آب و خاك همراه خواهند بود

  .پرورش  آرتميا مي تواند مورد بهره برداري قرار گيرد

  
در زمان احداث استخر ها نيز با توجه به بافت خاك آن منطقه ، در صورت نفوذ پذيري زياد مي توان اقدام به 

كف و ديواره ها استفاده هسته گذاري ديواره ها نمود  و از خاك هاي قرضه با مقادير رس بسيار باال در 

روكش ديواره ها  نيز با استفاده از خاكهاي قرضه امكانپذير بوده و در كاهش هزينه ها تاثير بسزايي خواهد .كرد

  .داشت

بر اساس مطالعات صورت گرفته در خصوص بافت خاك در دو ايستگاه سيان و ورزنه مشخص گرديده كه در 

و درصد سيلت به   4/27ورزنه   منطقهو 4/47سيان  خاك هاي منطقه  در سانتيمتري درصد رس 160تا  85اليه 
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در دو ايستگاه گزارش شده كه وضعيت بافت خاك در صورتيكه  اين اليه ها مدنظر قرار گيرند،  30و  46ترتيب 

نده آب  ايستگاه سيان از شرايط بهتري برخوردار مي باشد ولي به لحاظ اختالف ارتفاع زياد زمين با منبع تامين كن

ضمن اينكه با توجه به ارتفاع بيشتر زمين در .و نياز به پمپاژ،  هزينه پمپاژ آب در منطقه سيان بيشترخواهد بود

منطقه سيان خاكبرداري آن آنقدر نخواهد بود تا آب زهكش بداخل آن راه يابد ،چون در چنين حالتي توليدات  

بنابرين  .نا مناسبي را جهت رشد و پرورش فراهم مي نمايدكم شده ومحيط  PH در اثر تجمع مواد آلي  و كاهش 

مي باشد مي  Clay loam خاكبرداري در باالتر از سطح ايستابي كه چسبندگي و شكل پذيري آن مناسب است و 

در صد كمتر رس اين خاك را در مقايسه با ماسه و سيلت مي توان از طريق هسته .  تواند گزينه مناسبي باشد

ه ها و نيز با استفاده از مواد آلي و غيره در كف و بستر  استخر باال برد و جلوي نفوذ و نشت را گذاري ديوار

  .گرفت

سرعت نفوذ خاك  در احداث قابل بررسي بوده ، پس از تعيين حداكثر عمق خاكبرداري مي توان آن را تعيين و 

سانتيمتر كه داراي اختالفات  95تا  67و   67تا  25و  25تا  صفر اليه هاي .در صورت نياز آن را به حداقل رساند

جزيي و تقريبا مشابه مي باشند، و در حالت خيس غير چسبنده و شكل ناپذير گزارش گرديده ، بنظر مي رسد در 

احداث استخر ها  ايجاداشكال نموده  و الزم است در صورت استفاده اصالح و يا فقط جهت پوشش  بستر و 

قرار   Clay Loamكه بر روي طبقه   Silty Clay Loamا ايستگاه سيان با بافت سطحي لذ. ديواره ها مصرف شوند

مي باشد  و در اليه هاي ) سانتيمتر در ساعت 2(گرفته ، در مقايسه با ايستگاه ورزنه داراي سرعت نفوذ كمتر 

،  4/47صد رس سانتيمتر داراي در  160تا  85مختلف در حالت خيس چسبنده و شكل پذير هستند و در اليه 

  .داراي  شرايط مطلوب جهت احداث است 
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  تجزيه و تحليل نتايج آزمايشها  -9-4

چنانچه از جداول نتايج آزمايشـات در هـر دو ايسـتگاه انتخـابي ورزنـه و سـيان مشـاهده مـي شـود ، از مهمتـرين           

ين بوده كه با گـرم شـدن هـوا    دماي آب و شوري بوده ، در ساعات اوليه صبح نسبتاً پائ ي پرورش آرتميا متغيرها

دماي آب بر اساس اندازه گيري هاي صورت گرفته در ساعات مختلـف و همچنـين در    .بتدريج افزايش مي بايد 

درجـه   3/32تا حداكثر   4/7در ايستگاه ورزنه  و از حداقل   8/22تا حداكثر   9/6ماههاي مختلف سال از حداقل 

ته كه با كاهش دبـي آب در ماههـاي گـرم سـال ممكـن اسـت ايـن دماهـا         سانتيگراد در ايستگاه سيان نوسان داش

  . )  1-6شكل ( افزايش بيشتري داشته باشند

گرم در ليتر در ايستگاه ورزنـه و    54تا حداكثر  1/39شوري بعنوان متغير مهم ديگر در اين دو ايستگاه از حداقل 

نوسان داشته كه با نفوذپذيري ، تبخير ، كـاهش دبـي    گرم در ليتر در ايستگاه سيان 9/88تا حداكثر  39از حداقل 

تغييرات شوري آب   4-4در شكل شماره.آب و يا افزايش دما در منطقه ممكن است شوري بيشتري را نشان دهد 

  .به نمايش در آمده است 87در دو ايستگاه ورزنه وسيان در طي ماههاي مختلف سال 
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  87تغييرات شوري آب در دو ايستگاه ورزنه وسيان در طي ماههاي مختلف سال  - 4- 4شكل 
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در ايستگاه سيان نمايانگرقليـايي بـودن آب بويـــژه      3/8تا    4/7در ايستگاه ورزنه و   4/8تا   8/7اسيديته آب از 

  .مي باشد  ها  اهايستگاين  بدليل رويش هاي ماكروفيتـــي در طول مسير زهكش و در مناطـق باال دست

تـا   20ليتـر در ثانيـه و در ايسـتگاه سـيان ازحـداقل       50تا حداكثر  20در ايستگاه ورزنه از حداقل  ها  آبزه  دبي

ليتر در ثانيه نوسان داشته كه افزايش يا كاهش دبي زه آبهاي گزارش شـده در هـر دو منطقـه ارتبـاط      80حداكثر 

جوي داشته كه ميبايستي با توجه به آنها برنامه ريزيهاي توليـد را در   تنگاتنگي با فصول زراعي ، بارش و نزوالت

نوسانات ماهانه دبي آب زه كش در دو ايستگاه سيان وورزنه نمـايش    5-4در شكل  .مراحل بعدي مشخص نمود

  .داده شده است
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  )1387سال (تگاه سيان وورزنه    تغييرات ماهانه دبي آب زه كش در دو ايس - 5-4شكل  
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تـا   8/3اكسيژن محلول در آب ، با توجه به زمان اندازه گيري و ماههاي مختلف سال در ايستگاه ورزنه از حداقل 

ميلي گرم در ليتـر انـدازه گيـري     4/6تا حداكثر   2/5ميلي گرم در ليتر و در ايستگاه سيان از حداقل  3/7حداكثر 

درصورت احـداث اسـتخرهاي   اين نتايج در ساعات اندازه گيري هوادهي و تأمين اكسيژن مي شد كه با توجه به 

  . نظر مي رسد ه ضروري ب پرورش آرتميا

بطور كلي با توجه به نتايج آزمايشات صورت گرفته مي توان چنين استنباط نمـود كـه در شـرايط حاضـر از ايـن      

ت پرورش آرتميا وجـود نداشـته و در صـورتيكه هـر     جه مهم و اساسي  لحاظ  هيچگونه عامل محدود كننده اي

يك از فاكتورها در دوره هاي مختلف پرورش تغييرات و نوسانات شديدتري را از خود نشان دهند بـا اصـالح و   

  . مديريت صحيح مي توان نسبت به برطرف نمودن آنها اقدام نمودسري  تنظيم و همچينين اعمال يك

  

   13 88ود آمده درشوري آب زه كشها در طي سال  تغييرات بوجبحث وبررسي   -10-4

، بلحاظ كمي و كيفي داراي تغييرات نسبتا شديدي مي  88شوري آب موجود در زه كش طرح در طول سال

رخ داده در آب زه كش در طي فصل تابستان بصورت افزايش  منطقه اين تغييرات در نتيجه تبخير شديد.باشد 

مقادير آب جريان يافته در زهكش بصورت كاهش موقتي شوري آب در اين شوري وگاهي با افزايش ناگهاني 

نمايش داده ) سيان(  7-4وشكل 1-4ودر جدول) ورزنه(  6-4اين تغييرات درشكل. زهكش مشاهده مي گردد

گرم در ليتر قابل  90گرم در ليتر تا  50به طوري كه در نمودار زير آورده شده ، شوري زه آب ها از  .شده است

  . ان است نوس

  



 99999999.../  .../  .../  .../  كشت و پرورش آزمايشگاهي آرتميا اروميانا با استفاده از كشت و پرورش آزمايشگاهي آرتميا اروميانا با استفاده از كشت و پرورش آزمايشگاهي آرتميا اروميانا با استفاده از كشت و پرورش آزمايشگاهي آرتميا اروميانا با استفاده از 

 

� در ز� 
ب ورز��(در ��� ��ا��ا�� ��ر� در ��
(����

65.2 65.9

89.5
92

53.8
57.7

62.7 63

72.3

79.8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

88
.3

.2
7

88
.4

.2

88
.4

.9

88
.4

.1
6

88
.5

.1
1

88
.5

.1
2

88
.5

.1
5

88
.5

.2
4

88
.5

.2
5

88
.6

.2

 

 
  88تغييرات شوري آب زه كش رودشتين درمحل ورزنه در طي سال -6- 4شكل 

  



 گزارش نهايي طرح هاي تحقيقاتي  گزارش نهايي طرح هاي تحقيقاتي  گزارش نهايي طرح هاي تحقيقاتي  گزارش نهايي طرح هاي تحقيقاتي  / / / / 100100100100

 

  آب زه كش رودشتين در محل سيان  ECو  PHشوري، درجه حرارت ، :  1-4جدول 

 طي ماههاي تابستان

  EC  PH C˚T  شوري  تاريخ  
27/3/88  4/75  106  3/7  24  
9/4/88            2/76  107  5/7  5/26  
16/4/88  5/76  2/107  4/7  6/26  
11/5/88  9/94  -  -  9/26  
12/5/88  7/97  -  -  8/26  
15/5/88  104  -  -  5/26  
17/5/88  117  -  -  26  
18/5/88  119  -  -  27  
20/5/88  121  -  -  2/27  
24/5/88  132  -  -  9/26  
2/6/88  152  -  -  26  
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  88تغييرات شوري آب زه كش رودشتين درمحل سيان در طي سال - 7- 4شكل 

  
  

پارامترهاي زيستي معموال در .قرار مي گيرد ي نيزكيفيت آب معموال تحت تاثير واكنش هاي بيولوژيك محيط

شده و مورد بررسي  محيط هاي صحرايي قابل ارزيابي نيستند و ميبايستي پس از نمونه برداري به آزمايشگاه منتقل

، موجودات ) فيتوپالنكتون ها و زئوپالنكتون ها(اين پارامترها شامل موجودات گياهي و جانوري  . قرار گيرند

و ماكروفيت ها مي باشند كه در دو ايستگاه ورزنه و سيان مورد شناسايي قرار گرفته و ميزان ) بنتوزها(كفزي 

  .تراكم آن ها تعيين گرديده است
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  :شناسايي فيتوپالنكتونها

يتوپالنكتونها گروهي از جلبكهاي فتوسنتز كننده شناور در آب هستند كه نقش مهمي در تامين مواد غذايي و ف

فيتوپالنكتونها توليد . اكسيژن براي ساير جانداران، تثبيت مواد زائد نيتروژن دار و تثبيت دي اكسيدكربن دارند

. يزان آلودگي آب مورد استفاده قرار مي گيرندكنندگان اوليه در اكوسيستمهاي آبي محسوب شده و در تعيين م

فيتوپالنكتونها در زيستگاههاي آبي مختلف در تمام جهان يافت مي شوند و تحت تاثير عوامل محيطي نظير 

شبكه هاي غذايي در اكوسيستمهاي آبي و جزو توليدات  آنها پايه اوليه تمام. اسيديته، نور و دما قرار مي گيرند

  .محسوب مي شوندو زيستي  يوژئوشيمياييعناصر مهم چرخه ب

  

   در منطقه گروههاي فيتوپالنكتوني مشاهده شده در آبگيرهاي اصفهان درفصول مختلف  -11-4

  
تايج بدست آمده از نمونه برداري از ايستگاههاي تعيين شده در سه فصل بهار، تابستان و زمستان ،  نشان داد كه ن 

در ايستگاه بند شاخ كنار باالترين تراكم را  1387د در ليتر در اسفند ماه عد 30931016شاخه جلبكهاي سبز با 

جلبك ديگري . اين تراكم مربوط به جلبك كلرال ست كه در اين ايستگاه بصورت غالب در آمده است. داشت

تمام  است كه تقريبا در Nitzschia closteriumكه تقريبا در تمام ايستگاههاي نمونه برداري مشاهده شد جلبك 

عدد در  5551092ايستگاههاي نمونه برداري وجود داشت، مخصوصا در ايستگاه بند شاخ كنار در مرداد ماه با 

تغذيه  و ساير فاكتورها مورداندازه مناسب  شرايط اين جلبك با داشتن. ليتر باالترين تراكم خود را نشان ميدهد

اهده شدند كه جزو رژيم غذايي آرتميا در آّبهاي شور البته جلبكهاي ديگري نيز در اين مطالعه مش. آرتمياست

مي باشند كه آرتميا نيز از آنها در مراحل بعدي زيستي  Navicula وTetraselmis, Nitzschiaمحسوب مي شوند نظير 

  .. خود استفاده مي نمايد
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انتقال يافته اند كه  مشاهده شده  در زهكش هاي هر دو ايستگاه  معموال از مناطقي ) كلروفيسه(جلبك هاي سبز 

اينكه آيا بصورت اتفاقي عبور كرده و يا توانسته اند بخوبي خود را سازگار . از شوري نسبتا پائيني برخوردارند 

  .نمايند جاي بحث و بررسي دارد

نمونه  كامال جاري  بوده ، ولي در مقايسه ، در ايستگاه ورزنه قبل از ايستگاه منطقه در ايستگاه سيان زه آب

زه آب كامال توقف داشته و شرايطي را بوجود آورده است كه )  محل ريزش(متري  15فاصله حدود ه ب  رداري ب

در صورت احداث استخر . توانسته اند بخوبي رشد و تكثير نمايند آبي و كفزيآبي انواع موجودات پالنكتوني 

يوتروف را در مدت زماني كوتاه بويژه  بوده و منطقه اي مناسبدر مجاورت اين ايستگاه  شرايط باروري كامال 

  . د از نظر توليدات آبي ايجاد نمايد در دوره گرما  ميتوان

در كاهش   و طبيعي بوجود آمدن شرايط يوتروفي در حد متعادل و معقول  مي تواند بعنوان يك منبع غذايي مهم

  .نقش داشته باشد در پرورش آرتميا هزينه هاي تغذيه اي

تون ها مثل دياتمه ها  كه منبع خوب تغذيه اي به شمار مي روند قادرند مقادير زيادي فسفات وجود برخي پالنك

گونه هاي مختلف  برخي از همچنين ،.و سيليس را به مصرف رسانده و در كاهش اين عناصر موثر باشند

ش ارزنده اي بوده ، بغير بطور كلي پالنكتون ها داراي نق. پالنكتوني  موجود  مي توانند نيتروژن را تثبيت نمايند

 .نقش داشته با شندنيز  از مسائل تغذيه اي مي توانند در فيلتراسيون و تصفيه آب

تا حداكثر  24تغييرات شوري در دو ايستگاه ورزنه و سيان در شرايط آزمايشگاهي در دمايي كه از حداقل 

در محيط خارج آزمايشگاه و در هواي    درجه سانتيگراد در آزمايشگاه و در سايه  به وقوع پيوسته است و27/7

آفتابي اين تغييرات به مراتب شديد تر خواهد بود، بويژه اينكه بجز تبخير مسئله نفوذ پذيري هم مطرح خواهد بود 

با توجه به افزايش شوري . و دما مرتفع خواهد شد  كه با تامين آب مورد نياز استخر ها مشكالت مربوط به شوري

ت شرايط آزمايشگاهي،  در دماهاي مختلف و در نتيجه تبخير زه آب هر دو ايستگاه ورزنه و گزارش شده كه تح
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سيان حاصل شده ، در چنين شرايطي آرتميا  از رشد خوبي برخوردار  بوده و تحمل بسيار خوبي نسبت به اين 

وال بدن آرتميا  طويل در شوري هاي زياد در مقايسه با شوري هاي كمتر، معم.تغييرات  شوري از خود نشان داد

  .تر و نازكتر مي شود   كه چنين وضعيتي در اواخر فصل پاييز در اين آكواريم ها ديده شد

 

  و تحليل موجودات زنده گياهي و جانوري در ايستگاه هاي ورزنه و سيان تجزيه - 12-4

ئوپالنكتوني و نيز ساير در هر دو ايستگاه هاي ورزنه و سيان مشاهده گرديد كه توليدات فيتوپالنكتوني وز  

موجودات گياهي و جانوري در آنها نسبتا زياد بوده ،مي توانند در اين قبيل اكوسيستم ها نقش مهمي را ايفا 

  :اهم فعاليت ها و نقش اين موجودات را مي توان بشرح زير اعالم نمود. نمايند

نيز ساير موجودات ساكن در اين زه آبها  و) شوري دوست(انواع زئوپالنكتون ها و فيتوپالنكتون هاي هالوفيل-1

و فون هاي مناسبي در منطقه در شرايط طبيعي ايجاد نمايند و  توانسته اند بخوبي نوسانات شوري را تحمل نمايند

  .  محيط هاي مناسبي براي پرورش آرتميا باشند 

كه زه آب هاي هر دو به طور كلي، با توجه به آزمايشات صورت گرفته فوق مي توان  چنين نتيجه گرفت 

ايستگاه ورزنه و سيان  در رابطه با پرورش آرتميا  مشكل خاصي نداشته و آرتمياها  مي توانند به خوبي در آنها 

 ..رشد نموده، توليد سيست و بيومس نمايند

دار جلبك نانوكلرپسيس نيز از همان ابتدائ دوره پرورش آرتميا در شرايط كامال استريل كشت داده شد و به مق

الزم به توضيح است كه .زياد توليد گرديد تا در طول دوره پرورش آرتميا با كمبود غذاي طبيعي مواجه نشويم

 ,Scedesmus ,Nitzchiaآرتميا مي تواند بغير از غذاهاي فوق الذكر جلبك هاي ميكروسكپي ديگري نظير 

Ankistrodesmus , Oscillatoria , Navicula , Oocystis  استفاده نمايد كه در مطالعات گفته شده بااليي در و غيره را

بخش  شناسايي موجودات پالنكتوني گياهي و جانوري ارائه گرديد  و در هر دو ايستگاه ورزنه و سيان به مقدار 

  .قابل توجهي ديده شد مي تواند بخوبي در مراحل بعدي  مورد تغذيه در محيط هاي طبيعي آن  قرار گيرد
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  پيشنهادها

جه به اخذ نتايج مناسب و مثبت در شرايط آزمايشگاهي از زه آب هاي مناطق مورد مطالعه ، در تكثير و با تو -1

  . هكتاري در يكي از اين مناطق احداث شود  1ايلوت يك الي ÷پرورش آرتميا ، توصيه مي شود يك 

ك و غيره مناسب براي در جمع بندي نهايي شرايط منطقه سيان نسبت به منطقه ورزنه از نظر نتايج آب و خا  -2

  . احداث استخرهاي تكثير و پرورش آرتميا است 

كشت و توسعه آرتميا بعنوان غذاي زنده با ارزش ،  نقش مهمي را در اقتصاد آبزي پروري و پيشرفت صنعت  -3

ي شناسايي و بهره مندي از پتانسيل هاي اراضي شور در نواحي مختلف استان اصفهان  زيربنا. شيالتي كشور دارد 

لذا كسب آگاهي از اطالعات . خوبي براي برنامه ريزي و طراحي استخرهاي خاكي پرورش آرتميا خواهد بود

بومي آرتمياي منطقه، نتايج مطلوبي را بهمراه خواهد گونه هاي اقليمي ساير مناطق استان اصفهان و رهاسازي 

 .) شناسايي گونه هاي احتمالي بومي آرتمياي منطقه ( داشت

و اقليم و غيره آن مناسب و قابل  خاك شرايط ن كهمي شود استخرهاي پرورش آرتميا در منطقه سياپيشنهاد  -4

ايجاد گردد تا عالوه بر توليد آرتميا ، محلي براي جمع شدن زه آب هاي منطقه و جلوگيري از ورود  قبول است

 .  ها گردد اين زه آب ها به آب هاي زيرزميني و رودخانه

كانات اراضي درجه پايين با خاك رس نسبتا مطلوب ،وجودامكانات  شرايط آب و هوايي با توجه به وجودام -5

مناسب براي پرورش آرتميا در منطقه سيان  و شرايط مناسب منطقه اي از جمله وجود آب شور كه هيچ گونه 

لوت تحقيقاتي به ندارد ، پيشنهاد مي شود يك پاي... استفاده اي در ساير صنايع نظير كشاورزي ، صنعت ، شرب و 

همچنين مطالعات تكميلي در خصوص ميزان توان توليدي . هكتار در منطقه احداث شود  10الي  يكوسعت 

 . آرتميا از مناطق مستعد مورد مطالعه در دو منطقه ورزنه و سيان انجام پذيرد 
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ت و بيومس آرتميا از آن با توجه به نتايج حاصله و با توجه به شرايط حاد درياچه اروميه و عدم برداشت سيس -6

در بخش تغذيه اي  صنعت تكثير و  و استان هاي مركزي ايران  كه سبب شده بخش عمده اي از نيازهاي كشور

پرورش ماهيان زينتي و صنعت آبزي پروري ازخارج وارد شود ، در صورت انجام چنين فعاليت هايي   ،  ضمن 

اين محصول از طريق تكثير و پرورش آن در مناطق مستعد ايجاد استقالل اقتصادي موجبات رفع وابستگي به 

  . كشورمان فراهم  خواهد شد

، آب هاي شور منطقه  باير و داير منطقه  چنين فعاليت هايي ضمن استفاده بهينه از منابع خدادادي نظير اراضي -7

اد اشتغال و درآمد و اقتصادي ، ايج –، باعث توسعه آبزي پروري ، آبادي مناطق ، توسعه اجتماعي ها  و زهكش

 . بهبود زندگي مردم منطقه نيز خواهد شد

با احداث پايلوت تحقيقاتي پيشنهادي ، دستورالعمل هاي اجرايي آن با توجه به برآورد توليد سيست و   -8

بيومس در هر هكتار  نيز به دست خواهد آمد كه مي تواند در آموزش سرمايه گذاران بخش خصوصي بسيار 

 . بديل به يك مركز آموزشي علمي و كاربردي در منطقه شودكارآمد باشدو ت

با توجه به تخليه پسابهاي خانگي روستاها ، شهرها و صنايع حاشيه هاي زاينده رود و احتمال وجود بقاياي  -9

كود ، سموم  و فلزات سنگين  پيشنهاد مي شود مطالعه اثرات احتمالي آنها بر حيات آبزيان ، ماهي و آرتميا مورد 

  .  جه قرار گيرد تو
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 تشكر و قدرداني 

بدين وسيله ازهمكاري ، توجه و تشويق  رياست ، معاونت و كليه همكاران محترم در موسسه تحقيقات شيالت    
مديريت آبزيان ، همچنين آقايان   –ايران، مركز تحقيقات آرتمياي كشور و سازمان جهاد كشاورزي اصفهان 

، مسعود مصطفوي ، دكتر تومانيان ، محمد  ده ، امير شعاع حسني ، حميد طالبيرضا احمدي ، ميريوسف يحيي زا
كه در انجام اين پروژه مساعدت نموده و  ياري  آزاد ، محمدرضا رهنما ، مصطفي سعيد فر ، علي زبردست 

  .  رسانده اند  تشكر و قدرداني به عمل مي آيد 
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Abstract  

Esfahan province is located in center of Iran at 51
°
 31 ' E and 33

°
 29 ' N with area near 15745 Km

2
 that consists 

of 9 percent of the country. According to cilianinof scale it enjoys an arid climate. The mean annual precipitation 

is equal to 135 mm. Average annual temperature is 16.8 °C and mean annual evaporation is 2435 mm in 

Gavkhoni catchment's area. It has several drainages channels such as north and south rodashtain, segzi drainage, 

main drainage of water supply organization channel, fender drainage, main drainage, Marchi class II drainage 

and other drainage channels. Their waterdebi volume is equal to 900l/s. Also, their water can not use for 

agriculture, drinking and industrial purposes due to high salinity. This study was concluded to optimal use of 

these water resources aiming at possibilities of culture and propagation of Artemia from Urmia Lake. In this 

study, physicochemical factors analysis of water, the climate profile, and fauna and flora of the region were 

identified and determined. In rodashtain region drainages, 2 sites in varzaneh and Sian drainages from gavkhoni 

wetland limitation were chosen and studied. Water samples in 50-100 liter volumes were taken from their run off 

waters with 3 replicates. Artemia cysts were hatched under standard laboratory condition according to Lavens 

and Sorgeloos, 1996). Cyst hatching was carried out in 1.5 liter conical zooks. 2 g of Artemia cyst per one liter of 

drainage water was added to each treatment together with one evidence. Hatching percentage and hatching 

efficiency were determined. Hatching percentage and hatching efficiency after 76 hours were equal to 55 ± 10 

percent and 92000 ± 1200 Nauplii /g cyst in the evidence with tap water and 27±5 % and 31000±1000 in 

varzaneh drainage water and 13±5 % and 11000±1000 in Sian drainage waters, respectively. Then , all hatched 

nauplii were cultured in 3 aquarium containing  each 100 liters together with one evidence with 3 replicates 

containing 50 liters in each aquarium in  laboratory . Nauplii were fed using a suspension with rice bran, 

Dunaliella and Naunochlorepsis with density of 2 ×10 
6   

cell/ml.
 
The growth of Artemia Nauplii was slow at the 

first week of culture and then continued with suitable norm and lower mortality until maturation. The mean size 

of Nauplii length reached to 9 mm after 2 weeks. Their fecundity was 50 cyst per female. The drainage waters of 

studied sites can be used as a suitable water source at semi- industrial Artemia production pilot in the region.  
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