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 چکیذه

یک حلقِ حدذ ٍاػدب تدشای    ، کِ تِ ػٌَاى تی ّؼتٌذی آّااکَػیؼتن دس هَجَدجاًَسی  ّایگشٍُتشیي هْناصّا صئَپالًکتَى 

ذ. جَاهدغ  دٌّد هیاًی هْوی اص ّشم غزایی سا تـکیل هی حلقِّا . آىکٌٌذایفای ًقؾ هیؿثکِ غزایی  اًتقال هادُ ٍ اًشطی دس

ّا، پاسٍپایاى، آهفی پَدا، اػتشاکَدا، السٍّای هیگَّا ٍ ػخت پَػتاى ػالی هی آًتي هـؼة ّٓای ػوذگشٍُ ًی ؿاهلصئَپالًکتَ

تْاس، تاتؼدتاى، پداییض ٍ    فصَل طی دس هطالؼِ هَسد هٌطقِ دس صئَپالًکتًَْا پشاکٌؾ ٍ تشاکن تؼییي تشسػی ایي اص ذ. ّذفتاؿٌ

هٌطقِ  4سٍص یکثاس دس  54سٍد تا تٌاٍب تشداسی اص صئَپالًکتًَْای دسیاچِ ػذ صایٌذُوًَِاقذام تِ ً هٌظَس ایي تشای تَد. صهؼتاى

-تیـتشیي تشاکن اص هیاى گشٍُ اًجام ؿذ. 2931ّا دس طی فصَل تْاس، تاتؼتاى، پاییض ٍ صهؼتاى اص دسیاچِ گشدیذ. ًوًَِ تشداسی

پاییض ٍ تاتؼدتاى هتؼلدق تدِ پاسٍپایداى ٍ دس صهؼدتاى سٍتیفشّدا       ّا، دس ّای صئَپالًکتًَی دس فصل تْاس هتؼلق تِ آًتي هٌـؼة

  تیـتشیي تشاکن سا تِ خَد اختصاف دادًذ.
 

 کلمات کلیذی

 ، اػتشاکَدّاّا، پاسٍپایاىهٌـؼةصئَپالًکتًَْا، ّشم غزایی، آًتي

 مقذمه

 هدی  ؿدواس  تِ دیگش هَجَدات تشای ییغزا هْن هٌثغ کِ ّؼتٌذ آتی هٌاتغ دس اٍلیِ کٌٌذگاى تَلیذ تضسگتشیي فیتَپالًکتًَْا

ًیدض  ّدا  صئَپالًکتدَى . [20]ػت ا ٍاتؼتِ آب ؿیویایی ٍ فیضیکی فاکتَسّای تِ آًْا جوؼیت فصلی تغییشات ٍ ّا جٌغ تشکیة. آیٌذ

ِ  ّا. آىؿًَذهحؼَب هی، کِ تِ ػٌَاى هثٌایی تشای ؿثکِ غزایی تی ّؼتٌذی آّااکَػیؼتن دس تؼیاس هْن هَجَد ّایگشٍُاص  حلقد

غدزایی  ؿدثکِ  فتَػٌتض سا تِ ػطَح تداالتش   طی ػولاًشطی ٍ هادُ آلی تَلیذ ؿذُ  ٍدٌّذ. هیاًی هْوی اص ّشم غزایی سا تـکیل هی

فاکتَسّای اص ّا ّوِ ّا، سؿذ، هیضاى تَلیذ هثل ٍ تقای آىّای تَلیذ هثلی آىدٌّذ. چشخِّوچَى رخائش هاّیاى پالطیک اًتقال هی

ّدای  هٌثدغ الدلی غدزایی صئَپالًکتدَى     ،کَچدک  ّٓا تا اًذاصّا هی تاؿذ. تؼیاسی اص صئَپالًکتَىاصگـت رخایش هاّیهؤثش تش تٍ هْن 

گؼتشدُ  ّٓا ٍ یا جَاهغ دس یک هحذٍدّا الگَّای هکاًی ّوچَى تغییش غیش تصادفی جوؼیتصئَپالًکتَى .[7]خَاس هی تاؿٌذگَؿت

صئَپالًکتدًَی یدک پذیدذُ    جَاهغ  دس ایتش حؼة هطالؼات اًجام ؿذُ، الگَّای لکِ ٌّذ.دّای صهاًی ٍ هکاًی سا ًـاى هیاص هقیاع

صئَپالًکتًَْا ؿاخصی اص ؿشایب هحیطی ّؼتٌذ چشا کِ حؼاع تدِ ؿدشایب کیفدی آب     تاؿذ.ّا هیهْن دس تَصیغ صهاًی ٍ هکاًی آى

ّای ػوی ٍ غدزای  ض هقذاس صیاد هَاد غزایی ٍ یا آلَدگیدٌّذ ٍ ًی. آًْا تِ هقذاس اکؼیظى حل ؿذُ دس آب ٍاکٌؾ ًـاى هیتاؿٌذهی

تَاى افضایؾ تیَهغ تَلیذ ؿذُ . تا گؼتشؽ صئَپالًکتًَْا دس یک هٌطقِ، هیگزاس اػتکن ٍ حتی لیذ صیاد، تش گؼتشدگی آًْا تاثیش 
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آًدتي   ّٓدای ػودذ  گدشٍُ هثدل   یػدخت پَػدتاً   جَاهغ صئَپالًکتًَی ؿاهلّای آتضی سا اًتظاس داؿت. ٍ گؼتشدگی ٍ تٌَع گًَِآًْا 

-هدی دیگش  هْن ّا، پاسٍپایاى، آهفی پَدا، اػتشاکَدا، السٍّای هیگَّا ٍ ػخت پَػتاى ػالی هی تاؿٌذ. اص جَاهغ صئَپالًکتًَیهـؼة

 ٍ اکنتدش  تؼیدیي  تشسػدی  ایي اص . ّذف[29,5]اؿاسُ کشدالسٍ هاّیاى  ّای پیکاًی، ًشهتٌاى ٍّای ًَاسی، کشمسٍتیفشّا، کشم تَاى تِ

  .تَد ، پاییض ٍ صهؼتاىتاتؼتاى دس طی فصَل تْاس،  هطالؼِ هَسد هٌطقِ دس پالًکتًَْاصئَ پشاکٌؾ

 مواد و روش ها

 منطقه مورد مطالعه

 18 "کیلوًمتز  روزب ضوُز ااو ُان تویه غوًف خیزافیوایی         110کیلًمتز مزتغ ذر  48ريذ تا مساحتی تالغ تز ذریاچٍ سر سایىرٌ

ضمالی ياقغ ضرٌ است. تزاساس مطالؼات پیطویه،   32°43' 5 "ي   32°43' 34"ضزقی ي ػزض خیزافیایی  50°36' 4"ي   44°50'

ٌ     5امكان ذستزسی ي تًسیغ مىاسة تؼوراذ   َوا  ومًووٍ توزذار  ذر سوطی ذریاچوٍ اوتدواب ضور.مًقؼیت        وقطوٍ توٍ ػىوًان ایسوت ا

آمرٌ است.تزا  ذستزسی تٍ ایه وقوا  ذر مزاخؼوات    1خريف  َا ذر ي مدتصات خیزافیایی آن 1َا  ومًوٍ تزذار  ذر ضكل  ایست اٌ

ريس یكثوار ذر تموا     45تا تىايب سمواوی َوز    1392است اذٌ ضر. ومًوٍ تزذار  اس ارذیثُطت تا اس ىر ساف  GPSمتًالی اس ذست اٌ 

 فصًف اًرت گزفت.

 

 . موقعیت ایستگاه های نمونه برداری در دریاچه سذ زاینذه رود1شکل 
 

 موقعیت ایستگاه های مورد مطالعه در دریاچه سذ زاینذه رود. 1جذول

 ػزض خیزافیایی خیزافیایی غًف ایست اٌ َا

1ایست اٌ ضمالی 50.58081  ضزقی 32.72719   

2ایست اٌ  ضمالی 50.62251  ضزقی 32.72127   

3ایست اٌ  ضمالی 50.66854  ضزقی 32.73647   

4ایست اٌ  ضمالی 50.69348  ضزقی 32.72637   
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متز  8متز تًر کطی ػمًذ  ي  8متز تا ساوتی 25میكزين ي ذَاوٍ  50گیز  تا چطمٍ َا  سئًپالوكتًن، تًسیلٍ تًر پالوكتًنومًوٍ

ضً ذاذٌ ضر تا  آير  ضر. تا خزيج تًر اس آب ترين تاخیز تًر اس سمت خارخی ي تا است اذٌ اس آب محل ضست يتًر کطی افقی خمغ

َا  سئًپالوكتًن آير  ضرٌ تٍ ظزيف ا لیتز  مىتقل ضر.َا  خمغ، سپس ومًوٍَا ذر قسمت کلكتًر)تاگت( خمغ ضًذکل ومًوٍ

ضیالت ذاوطكرٌ مىاتغ غثیؼی یط اٌ گزيٌ ي تزا  تزرسی تٍ آسما ذر محل ومًوٍ تزذار  تثثیت ضر %4آير  ضرٌ تا فزمالیه خمغ

کزذ  است اذٌ گزذیر. مًخًذ يارذ می ضكل ظاَز َا اس ريش تٍ وطیه ساس  کٍ کمتزیه آسیة را تٍ لیظ ومًوٍ. تزا  تیضرمىتقل 

 آب ريیی ،ضرنتزا  تٍ وطیه  فزات ذَی َ ت1ٍپس اس میلی لیتز  تزا  است اذٌ ضر.  250َا تزا  تٍ وطیه ساس  اس استًاوٍ 

َا  سئًپالوكتًوی اس ال  ش ومًوٍتزا  ضمارلیتز آب ذر استًاوٍ تاقی تماور.    لیمی 25را سی ًن کزذٌ تا حر  کٍ  َااستًاوٍ

پت ذر سطی سی سی تًسط پی 5َا  َا  رلیظ ضرٌ، پس اس َم ه ضرن ذر حدمتاگاريف است اذٌ ضر، تریه تزتیة کٍ ومًوٍ

ا است اذٌ اس لًج آسمایط اَی ي ت ذر وُایتضر ي تٍ کمک لًج آسمایط اَی مًرذ ضمارش قزار گزفت ي ایه ال  پدص می

.َا گزذیراقرا  تٍ ضىاسایی ومًوٍَا  ضىاسایی مدتلف میكزيسكًج ایىًرت ي تٍ کمک کلیر  

 نتایج

کٍ اس ایه  .[1,2,3,9,11]خىس سئًپالوكتًوی ضىاسایی ضر 12کلیر ضىاسایی سئًپالوكتًوُا  آب ضیزیه، ذر مدمًع س تا است اذٌ ا

میاو یه ذرار فزاياوی . تًذخىس متؼلق تٍ ريتی زَا  4خىس متؼلق تٍ پاريپایان ي  3َا، مىطؼةتهخىس متؼلق تٍ آو 4 تؼراذ

تًذ. میاو یه ذرار فزاياوی  15/2ي  25/9، 24/2، 35/3َا ذر فصًف تُار، تاتستان، پاییش ي سمستان تٍ تزتیة تزاتز مىطؼةآوته

 ي 34/2،13/6،34/2ي میاو یه ذرار فزاياوی ريتی زَا تٍ تزتیة  15/2ي 35/9، 24/2، 32/3پاريپایان ذر ایه فصًف تٍ تزتیة تزاتز 

 َا  مدتلف سئًپالوكتًوی را ذر فصًف مدتلف وطان میرَر.ومًاذر سیز میاو یه ذرار فزاياوی گزيٌ .تزآيرذ گزذیرذرار  58/1

 

 
 

 لف زئوپالنکتونی در فصول مختلفهای مخت: میانگین درصذ فراوانی گروه1نمودار 

5ست اٌ ای ضمالی 50.71486  ضزقی 32.73484   
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 بحث و نتیجه گیری

َا، ذر پاییش ي تاتستان متؼلق تٍ پاريپایان ي ذر فصل تُار متؼلق تٍ آوته مىطؼة َا  سئًپالوكتًویاس میان گزيٌ تیطتزیه تزاکم

تز تًذٌ ي ذر ضزایط محیطی سَا وسثت تٍ پاريپایان حسامىطؼةآوتهسمستان ريتی زَا تیطتزیه تزاکم را تٍ خًذ اختصاظ ذاذور. 

. [12]تز تًذ ضاَر رالة تًذن ایه گزيٌ تًذیمتز سورگی میكىىر ي اس آن خایی کٍ ذر فصل تُار ضزایط کی ی آب مطلًبمطلًب

 خمؼیت فزاياوی میشان گزفت. وظز ذر ماَیان الري تیذیٍ خُت اس تًان می آتی َا  اکًسیستم ذر را سئًپالوكتًوی خمؼیت اَمیت

 خمؼیت فزاياوی ي مؼروی ي آلی ، مًاذمحلًف اکسیژن آب، حزارت ذرخٍ خملٍ اس مدتلف فاکتًرَا  اس تاتؼی پالوكتًویسئً

 مًاذ ي حزارت ذرخٍ افشایص تا کٍ تاتستان فصل ذر پالوكتًوی سئً خمؼیت فزاياوی تٍ تًخٍ تا مًضًع ایه تاضر می فیتًپالوكتًوی

َم چىیه تٍ   .[4]َا  ذریا  خشر َم خًاوی ذاضتکٍ تا مطالؼٍ فالحی تز ري  پالوكتًن است تاییر قاتل تاضر، می َمزاٌ آلی

کٍ محمر ساذٌ ي  کاَص ػمق آب ي افشایص مًاذ میذ  ضاَر افشایص تزاکم تًذیم پاییش ي   ذلیل خطک سالی ذر فصل تاتستان ي

ساوتی  35ذر سمستان تٍ ذلیل تطكیل یک الیٍ یخ . [5]ذوروتایح مطاتُی را تیان کزَمكاران تز ري  تاالب امیز کالیٍ الَیدان َم 

رضر ي ضریر ذما  آب فزاياوی سئًپالوكتًوی تٍ ضرت کاَص یافت. تٍ ذلیل کاَص ذما  آب  افتمتز  ذر سطی ذریاچٍ ي تٍ ذلیل 

 ي تٍ غثغ آن تزاکم سئًپالوكتًوی ویش کاَص یافت. کاَص یافتٍفیتًپالتكتًوُا ویش ضكًفایی 
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