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نوع مقاله:

چکیده

پژوهشی

دریاچه گلبالغ با ظرفیت  8/1میلیون متر مکعب در شرق استان کردستان قرار دارد .این مطالعه جهت
بررسی ساختار جمعیتی و تنوع زیستی فیتوپالنکتون دریاچه گلبالغ به مدت یک سال از پاییز  1392تا
تابستان  1393انجام شد .در مجموع  6شاخه 22 ،خانواده و  23جنس از جوامع فیتوپالنکتونی دریاچه
شناسایی شدند که به ترتیب بیشترین و کمترین جنس متعلق به شاخه دیاتومهها ) (Bacillariophytaو
اوگلنوفیتا ) (Euglenaophytaبود .همچنین میانگین تراکم ساالنه فیتوپالنکتون ) 1662 (cell/mlبود.
دیاتومهها ) (Bacillariophytaبا میانگین تراکم ) 1196±840 (cell/mlو فراوانی  30درصد و شاخه
اوگلنوفیتا ) (Euglenaophytaبا میانگین تراکم ) 791 (cell/mlو فراوانی  2درصد به ترتیب بیشترین و
کمترین تراکم و فراوانی ساالنه را به خود اختصاص دادند که در مقایسه با سایر شاخهها داراي اختالف
معنیدار بودند ( .)P<0/05از نظر شاخصهاي تنوع زیستی مارگالف و شانونوینر بین ایستگاهها اختالف
معنیداري مشاهده نشد ( )P>0/05ولی بین زمانهاي نمونهبرداري اختالف معنیداري وجود داشت
( .)P<0/05به نظر می رسد دریاچه گلبالغ از لحاظ تراکم فیتوپالنکتونی زیاد غنی نبوده که احتماالً به
دلیل خالی شدن مقدار زیادي از آب سد در هر سال بهمنظور کشاورزي و میانگین نسبتاً پایین ساالنه
دماي آب و دوره سه ماهه یخبندان میباشد.
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ساختار جمعیتی
سد گلبالغ
فیتوپالنکتون

مطالعات بومشناختی منابع آبی در ایران و جهان سابقهاي نسبتاً طوالنی دارد که بررسی پالنکتوونی بخشوی از ایون مطالعوات
محسوب می شود .گروههاي فیتوپالنکتونی نقش مهمی را در چرخه ترکیبات مغذي و اجزاي زنده و غیر زنده منابع آبی سواکن
ایفا میکنند ( .)Zheng et al., 2012همچنین بخش عمده منبع تغذیه زئوپالنکتون را شامل میشوند که زئوپالنکتون نیوز بوه
نوبه خود غذاي اصلی ماهیان به شمار میرود ) .(Esmailii, 2003هر اکوسیستم آبی به لحاظ تولید مواد آلی و قرار گرفتن در
قاعده هرم انرژي جزء ذخایر مهم و با ارزش به شمار می روند و سایر موجودات ضمن وابستگی به یکدیگر در زنجیره غذایی به
طور مستقیم و غیر مستقیم به فیتوپالنکتونها وابستهاند ) .(Gharibkhani et al., 2010بنابراین شناخت آنها در هر منبع آبی
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از این لحاظ از اهمیت ویژهاي برخوردار است و آگاهی از ترکیب و فراوانی فیتوپالنکتونهوا منجور بوه ایجواد تصوویري روشون
پیرامون سنجش یا اظهار نظر در رابطه با شرایط غذایی دریاچه و ارزیابی احتمالی یا استفاده بهینه از منبع آبی میشود .جوامع
فیتوپالنکتونی نشان دهنده تغییرات محیطی در اکوسیستمهاي دریاچهاي هستند ) .(Gholami et al., 2006تاکنون مطالعوات
مختلفی در مورد شناسایی فیتوپالنکتون و بررسی تنوع ،پراکنش ،تراکم جمعیتی و شاخصهاي تنوع زیستی آنهوا در ایوران و
جهان انجام شده است )1987( Ahmadi .فیتوپالنکتون هاي دریاچه هامون را مورد بررسی قرار داد.

 Sabkaraو Makaremi

تراکم و پراکنش پالنکتونی دریاچه سد ماکو ( )2004همچنین پراکنش و فراوانی پالنکتونی و نقش آنها در تاالب انزلوی را در
سالهاي  1998تا  2001مورد بررسی قرار دادند )2006( Gholami .تنوع گونهاي و اکولوژیک فیتوپالنکتون دریاچه بزنگان را
مورد بررسی قرار داد Gharibkhani .و همکاران ( )2010هم تنوع ،تراکم و فراوانی فیتوپالنکتون تاالب استیل آسوتارا را موورد
بررسی قرار دادند .در نقاط مختلف جهان نیز دانشمندان زیادي در این زمینه مطالعات متعددي انجام دادهاند .بوه طووري کوه
 Walterو همکاران ( )1974وضعیت فراوانی فیتوپالنکتونها و تولیدات اولیه در دو دریاچوه آنتواریو ( )Ontarioو اراي ( )Erieرا
مورد بررسی قرار دادند Baykal .و همکاران ( )2004جلبکهاي پشت سد  Devegecidiدر ترکیه را مورد بررسوی قورار دادنود.
همچنین  Junو همکاران ( )2006مطالعهاي را در مورد اندازه گیري بیوماس فیتوپالنکتونها انجوام دادنود Stanca .و همکواران
( )2013مطالعه اي را در خصوص ریخت شناسی و شیوه تاثیر آن بر توزیع فیتوپالنکتونها در اکوسیستمهاي آبی انجام دادنود.
 Bovo-Scomparinو همکاران ( )2013اثرات مخازن پشت سد را بر پراکندگی و شاخصهاي زیستی فیتوپالنکتونهوا بررسوی
کردند .با توجه به اهمیت مطالعه شناسایی و بررسی ساختار جمعیتی فیتوپالنکتون و عدم هیچ مطالعهاي بر روي این دریاچوه،
مطالعه حاضر ضروري به نظر می رسید .سد مخزنی گلبالغ استان کردستان با مساحتی حودود  130هکتوار و ظرفیوت اسومی
 8/1میلیون متر مکعب داراي عمق متوسط  7متر می باشد .این سد از نوع خاکی– مخزنی با هسته رسی بوده و هودف سواخت
این دریاچه ،کشاورزي و آبزيپروري می باشد که در کنار آن صنعت توریسم نیز دایر است .در این دریاچوه از سوال  1387بوه
بعوود شوویالت اسووتان کردسووتان اقوودام بووه رهاسووازي چهووار گونووه پرورشووی ک ورماهیووان چینووی نموووده کووه موواهی فیتوفووا
) (Hypophthalmichthys molitrixبا بیشترین درصد رهاسازي ( 75درصد) به عنوان گونه اصلی براي رهاسوازي معرفوی شوده
است .باتوجه به سیسوتم تغذیوهاي مواهی فیتوفوا

کوه فیتوپالنکتوونخووار مویباشود بررسوی سواختار جمعیتوی و فراوانوی

فیتوپالنکتون دریاچه ضروري به نظر میرسید .لذا هدف این تحقیق شناسایی و بررسی تنووع ،توراکم و فراوانوی فیتوپالنکتوون
دریاچه گلبالغ استان کردستان بوده است.
مواد و روشها

سد مخزنی گلبالغ در شرق استان کردستان و بر روي رودخانه اوزندره احداث شده است و آب آن از این رودخانوه و نوزوالت
جوي تامین میشود .این دریاچه در  15کیلومتري شهر بیجار استان کردستان در موقعیت جغرافیایی  35.87درجوه شومالی و
 47.52درجه شرقی قرار گرفته است .با توجه به شکل ،وسعت ،عمق و موقعیت دریاچه (منطقوه ورودي ،وسوط و نزدیوک توا
سد) نمونه برداريها از  3ایستگاه ثابت نمونه برداري در پیکره دریاچه انتخاب شد (شکل .)1
فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب دریاچه

به منظور اندازهگیري پارامترهاي فیزیکوشیمیایی آب ،نمونه برداري در  3ایستگاه به صورت هر  45روز یک بار به مدت یوک
سال از اوایل پاییز  92شروع شد و تا اواخر تابستان  93با استفاده از روتنر از عمقهاي مختلف ادامه داشت .به دلیول شورایط
یخبندان (از  15آذر تا  20اسفند  )92در فصل زمستان فقط یک بار نمونه برداري انجوام شود .بعضوی از فاکتورهواي فیزیوکو
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شیمیایی از قبیل  ،pHدما ،هدایت الکتریکی ،1اکسیژن محلول ،شفافیت در محول نمونوه بورداري بوه وسویله دسوتگاه موولتی
پارامتر پرتابل مدل مولتی  340آي 2و بقیه عوامل فیزیکوشیمیایی (از قبیل شوري ،ازت کل ،فسفر کل) در آزمایشوگاه آنوالیز
شیمیایی سازمان حفاظت محیط زیست استان کردستان با استفاده از روش کار استاندارد براي آزمایش آب ارائوه شوده توسوط
انجمن بهداشت عمومی آمریکا 2005 3انجام گرفت.
ایستگاه 1:

"N :350 43' 34
"E: 470 33' 59
ایستگاه :2

"N :350 43' 33
"E: 470 33' 50
ایستگاه :3

"N :350 43' 35
"E: 470 33' 26

شکل  .1سه ایستگاه نمونه برداري تعیین شده در دریاچه گلبالغ

نمونه برداری از فیتوپالنکتونها

نمونهبرداري از فیتوپالنکتونها با توجه به عمق متوسط پایین دریاچوه (در سوالهاي گذشوته  7متور و میوانگین یوک سواله در
مطالعه حاضر حدود  5متر) از الیه سطحی و نورگیر دریاچه پایین تر از  0/5متر توسط نمونه بردار روتنر انجام شد .سه نمونوه
نیم لیتري از هر ایستگاه به ظرف نمونه منتقل و در نهایت با فرمالین  4درصد تثبیت و جهت مطالعه به آزمایشگاه منتقل شود.
روش نمونه برداري و محاسبه تراکم جعمیتی فیتوپالنکتونها با استفاده از منوابع ) (Sorina, 1978; Boney, 1989و شناسوایی
نمونهها با استفاده از کلیدهاي شناسایی ) (Maosen, 1983; Sourina, 1978; Presscot, 1970; Edmonson, 1959انجوام شود.
در آزمایشگاه ،نمونههاي فیتوپالنکتونی بعد از همگن کردن توسط پی ت به الم  1میلی لیتري سدویک رافتر 4جهوت شناسوایی
و شمارش منتقل و پس از زمان کافی (حداقل نیم ساعت) جهت رسوب ،به وسیله میکروسکوپ به طور کمی و کیفوی بررسوی
شدند .جهت تعیین تنوع زیستی فیتوپالنکتونهاي دریاچه به لحاظ مکانی و زمانی ،شاخصهاي تنوع مارگالف و شوانون -وینور
براي محاسبه استفاده شد .فرمول محاسبه شاخص مارگالف به صورت مقابل میباشد ):(Margalef, 1958

 Dدر این فرمول شاخص تنوع زیستی و  Sبرابر است با تعداد گونهها و  Nتعداد افراد می باشد.
همچنین شاخص شانون -وینر به این شرح میباشد ):(Shannon-Weiner 1963

1

EC
Molti340i
3
APHA
4
Sedgewick rafter
5
Kolmogorov-Smirnov
2
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در این فرمول  Hشاخص تنوع گونهاي N ،تعداد کل جمعیت افراد Ni ،تعداد جمعیت گونه iام و  Sتعداد کل گونههاست .بوراي
آنالیز دادهها از نرم افزار آماري  SPSSنسخه  ،21و براي رسم نمودارها از نرم افزار  Excelاستفاده شد .ابتدا نرمال بودن دادههوا
با استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف 5بررسی و س س دادهها آنالیز شدند.
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نتایـج
نتایج آنالیز و پایش عوامل فیزیکوشیمیایی سد گلبالغ استان کردستان در جودول  1نشوان داده شوده اسوت .در طوول دوره
مطالعه الیه بندي حرارتی مشاهده نشد .با توجه به کم آبی حاکم بر منطقوه موورد مطالعوه و اسوتفاده از آب ایون سود جهوت
مصارف کشاورزي در اواخر فصل بهار و تابستان ،سطح آب دریاچه به شدت کاهش یافت.
جدول  .1نتایج عوامل فیزیکوشیمیایی دریاچه پشت سد گلبالغ

در این بررسی در مجموع  6شاخه 22 ،خانواده و  23جنس از فیتوپالنکتون شناسایی شدند که از این میان  10جنس متعلق
به شاخه  6 ،Bacillariophytaجنس متعلق به شاخه  4 ،Chlorophytaجنس متعلق به شاخه  ،Cyanophytaیک جنس
متعلق به  ،Euglenaophytaیک جنس متعلق به  Crysophytaو یک جنس متعلق به شاخه  Dynophytaبودند (جدول  .)2از
جنسهاي غالب که در طول سال در اکثر ماهها مشاهده شدند می توان به جنسهاي ،Navicula ،Diatoma ،Chlorella
 Pediastrum ،Scenedesmus ،Dictyosphaerium ،Synedra ،Nitzschiaو  Merismopediaاشاره کرد.
جدول  .2لیست شاخهها ،خانوادهها و جنسهاي شناسایی شده در دریاچه پشت سد گلبالغ

شاخه

خانواده

شاخه

جنس

Catenulaceae

Amphora

Naviculaceae

Caloneis

Cocconeidaceae

خانواده

جنس
Chlorella

Chlorellaceae
Dictyosphaerium

Diatoma

Scenedesmaceae

Scenedesmus

Pleurosigmataceae

Gyrosigma

Selenastraceae

Selenastrum

Melosiraceae

Melosira

Chlorococcaceae

Tetradron

Naviculaceae

Navicula

Dinobryaceae

Dinobryon

Bacillariaceae

Nitzschia

Nostocaceae

Anabna

Fragilariaceae

Synedra

Merismopediaceae

Merismopedia

Tabellariaceae

Tabellaria

Microcystaceae

Microcystis

Dynophyta

Gymnodiniaceae

Gymnodinium

Synechococcaceae

Rhabdoderma

Euglenophyta

Euglenaceae

Euglena

Bacillariophyta

Chlorophyta

Cyanophyta

در این بررسی میوانگین توراکم سوالیانه فیتوپالنکتوونی  1662سولول در میلویلیتور بوه دسوت آمود .شواخه  Chlorophytaو
 Cyanophytaبه ترتیب با میانگین تراکم  2723و  2552سولول در میلویلیتور و فراوانوی  27و  26درصود از کول جمعیوت
بیشترین فراوانی را داشته و شاخه  Euglenaophytaبا میانگین تراکم  792سلول در میلیلیتر و حدود  8درصود جمعیوت را
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Cocconeis

Hydrodictyaceae

Pediastrum
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شامل شده و کمترین تراکم را داشته است که در مقایسه با سایر شاخهها داراي اختالف معنی دار بودند ( .)P<0/05همچنوین
شاخه هاي  Bacillariophyta ،Crysophytaو  Dynophytaبا تراکمهاي به ترتیوب  1197 ،1831سولول در میلویلیتور  880و
 12 ،18و  9درصد در جایگاههاي بعدي قرار دارند (شکل .)2

شکل  .2میزان میانگین تراکم سالیانه شاخهها (سلول در میلیلیتر) در دریاچه پشت سد گلبالغ

در مورد تغییرات ساالنه تراکم فیتوپالنکتون و درصد فراوانی ،مرداد با تراکم سلول در میلیلیتر  2634و  31/22درصود از کول
جمعیت سال داراي بیشترین مقدار و اسفند و خرداد به ترتیب با تراکم  554و سولول در میلویلیتور  549و فراوانوی  6/56و
 6/51درصد تواماً داراي کمترین تراکم و فراوانی هستند (شکل .)3
جدول  .3درصد فراوانی جمعیت قیتوپالنکتون در سال

شکل  .3میانگین تراکم فیتوپالنکتون در سال (سلول در میلیلیتر)

شکل  .4میانگین تراکم فیتوپالنکتون در
ایستگاههاي مختلف در سال (سلول در
میلیلیتر)
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در مقایسه تراکم فیتوپالنکتون بین ایستگاهها ،ایستگاه  2با تراکم سلول در میلیلیتر  36546داراي بیشترین میزان و ایستگاه
 3با تراکم (سلول در میلیلیتر)  8065داراي کمترین میزان بود (شکل  )4که این اختالف معنیدار می باشد (.)P<0/05
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همچنین مقایسه شاخصهاي تنوع مارگالف و شانون -وینر بین ایستگاهها اختالف معنی داري نشان نداد ولی بوین زموانهواي
نمونه برداري داراي اختالف معنیدار بودند ( .)P<0/05بر این اساس شاخص شانون -وینر در اسوفندماه بوا  0/8داراي کمتورین
میزان و در آبان و اردیبهشت به ترتیب بوا  2/37و  2/26داراي بیشوترین میوزان بودنود (شوکل  .)5بیشوترین میوزان شواخص
مارگالف در خردادماه با  1/23و کمترین میزان در مرداد ماه با  0/5مشاهده شد (شکل .)6

شکل  .6میانگین ساالنه شاخص مارگالف

شکل  .5میانگین ساالنه شاخص شانون -وینر

بحث
فیتوپالنکتون از مهمترین عناصر زنده اکوسیستمهاي آبهاي ساکن بوده کوه بوه عنووان تولیدکننوده در چرخوه زیسوتی ایون
اکوسیستمها نقش مهمی را ایفا می کنند .با توجه به اهمیت جوامع فیتوپالنکتونی مطالعات متعددي با اهداف مختلف از قبیول
شناسایی ،پراکنش و فراوانی آنها در منابع آبی مختلف در ایران و سایر نقاط جهان انجام شده است و شاخه ها و جونس هواي
متفاوتی از آنها را شناسایی کردهاند .نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که میانگین توراکم سواالنه فیتوپالنکتوون در دریاچوه
سد گلبالغ  1662سلول در میلیلیتر میباشد .نتیجه حاصل در مقایسه با میانگین تراکم ساالنه دریاچه سود تهوم زنجوان کوه
مطالعات آن توسط  Mirzajaniو همکاران ( )2013انجام شد با میانگین  2000سلول در میلیلیتر و نتوایج مطالعوات Sabkara
و  )2004( Makaremiدر مورد دریاچه سد ماکو با تراکم  1000سلول در میلیلیتور مشوابهت دارد .اموا در مقایسوه بوا نتوایج
مطالعات  Gharibkhaniو همکاران در مورد تاالب استیل آستارا ( )2010بوا توراکم  12387سولول در میلویلیتور و مطالعوات
دریاچه سد خندقلو توسط  Abdolmalekiو همکاران ( )2015با متوسط توراکم سوالیانه  84000سولول در میلویلیتور کمتور
میباشد .می توان گفت علت تراکم نسبتاً باالي فیتوپالنکتونی در تاالب انزلی و استیل آستارا میانگین عمق ،دماي آب ،وسعت،
غلظت مواد مغذي توسط رودخانه هاي مختلف ( )Gharibkhani et al., 2010و همچنین دریاچه سد خندق لو به دلیل یوتروف
بودن و موواد مغوذي فوراوان موی باشود ( .) Abdolmaleki et al., 2015در کول موی تووان گفوت کوه میوانگین توراکم سواالنه
فیتوپالنکتونهاي دریاچه گلبالغ نسبتاً پایین می باشد.
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بیشترین تراکم و فراوانی میانگین ساالنه فیتوپالنکتونها مربوط به دو شاخه  Chlorophytaو  Cyanophytaبود .این نتیجوه بوه
نتایج حاصل از مطالعه دریاچه خندقلو توسط عبدالملکی و همکاران ( )2015نزدیک است .نتایج مطالعوه آنهوا نشوان داد کوه
شاخه  Chlorophytaبا  18جنس بیشترین تعداد جنس هاي فیتوپالنکتوونی را بوه خوود اختصواص دادهانود اموا غالبیوت بوا
شاخه  Cyanophytaبوده که  74/3درصد جمعیت فیتوپالنکتونی را در طوول تحقیوق دارا بووده اسوت Sabkara .و Makaremi
( )2004نیز پس از مطالعه فیتوپالنکتونهواي دریاچوه سود مواکو  5شواخه و  48جونس را شناسوایی کردنود .در نتوایج آنهوا
شاخههواي  Crysophytaو  Chlorophytaبوه ترتیوب بوا  21و  12جونس داراي بیشوترین فراوانوی سواالنه بودنود .همچنوین
قریبخانی و همکاران ( )1388مطالعاتی در خصوص تنوع و فراوانی فیتوپالنکتون تاالب اسوتیل آسوتارا انجوام دادنود .آنهوا در
مطالعه خود  10شاخه و  42جنس از فیتوپالنکتون را شناسایی کردند که شاخه  Chlorophytaبا دارا بودن  17جنس و شاخه
 Cyanophytaبا  6جنس و همچنین فراوانی حدود  93/34درصد کل فیتوپالنکتونها در سال داراي بیشترین تراکم و فراوانوی

بررسی ساختار جمعیتی و تنوع زیستی فیتوپالنکتون...

محمدی و همکاران

را بوه

بودند .همچنین  Becker Neversو  )2004( Whitmanدر آمریکا ساختار جمعیتی فیتوپالنکنونهاي پنج دریاچه بوزر
مودت دو سوال موورد مطالعووه قورار دادنود کووه در مجمووع  117گونوه را شناسووایی کردنود .در مطالعوه آنهووا  Chlorophytaو
 Cyanophytaبه ترتیب با  31و  10گونه در جایگاه دوم و سوم فراوانی ساالنه فیتوپالنکتونهوا قورار گرفتنود .نتوایج مطالعوات
لیمنولوژي دریاچه سد تهم زنجان توسط  Mirzajaniو همکاران ( )2013نشان داد که فراوانی ساالنه شاخه هاي Chlorophyta
و  Bacillariophytaاز سایر شاخه ها بیشتر است و به عنوان شاخههاي غالب دریاچه محسوب می شوند .غالبیت ایون دو شواخه
به عنوان شاخص اولیگوتروفی دریاچه نیز به حساب می آیند ) .(Mirzajani et al., 2013این نتیجه می توانود بوا نتوایج مطالعوه
حاضر تا حد زیادي همخوانی داشته باشد.
همچنین شاخه  Euglenaophytaداراي کمترین میزان میانگین تراکم ساالنه بود .در مطالعات  Sabkaraو )2004( Makaremi
در مورد دریاچه سد ماکو ،شاخه  Euglenaophytaو  Cyanophytaبا سوهم  1درصود از توراکم سواالنه فیتوپالنکتوونهوا جوزو
شاخههاي با کمترین فراوانوی و تنووع بودنود Kamali Sanzighi .و  )2015( Rahimiدر مطالعوه خوود تحوت عنووان جواموع
فیتوپالنکتونی و شاخص آلودگی ساپروبی استخرهاي پرورش ماهیان گرم آبی شرق اسوتان گلسوتان نشوان دادنود کوه شواخه
 Euglenaophytaبا ترکیب  5درصد از کل فراوانی جواموع فیتوپالنکتوونی داراي کمتورین میوزان موی باشود .اموا در مطالعوات
 Gharibkhaniو همکاران ( ،)2010شاخه  Cyanobacteriaبا میانگین  3سلول در میلیلیتر و فراوانی  0/001درصود کمتورین
تراکم و فراوانی سالیانه فیتوپالنکتونی را به خود اختصاص داد.
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در مورد تغییرات ساالنه و فصلی تراکم فیتوپالنکتون سد گلبالغ ،در مرداد بیشترین تراکم و در اسفند و خرداد با هم کمترین
تراکم مشاهده شد  .همچنین اردیبهشت و آبان نیز با تراکمی نزدیک به هم بعد از مرداد قرار میگیرند .در اینجا دو نکته الزم
به ذکر است  ،نخست اینکه هدف ساخت این سد براي مصارف کشاورزي بوده و استفاده از آب دریاچه براي آبیاري زمینهاي
پایین دست سد از اواخر اردیبهشت ماه شروع می شود و با کاهش بارندگی و افزایش تبخیر روند کاهشی تغییرات حجم آب از
این ماه به بعد مشاهده می شود .مطابق جدول  1در آبان و مرداد شاهد کمترین میزان عمق متوسط آب دریاچه (حدود 2/3
متر) هستیم .این کاهش عمق آب میتواند بر فاکتورهاي فیزیکوشیمیایی آّب دریاچه تاثیرگذار باشد .دوم دوره سه ماهه
یخبندان دریاچه است که از اواسط آذر شروع و تا اواسط اسفند ماه معموال ادامه مییابد .نتایج حاصل از مطالعه Gharibkhani
و همکاران ( ،)2010در مورد دریاچه سد ارس نشان داد که فصل تابستان با تراکم فیتوپالنکتونی  46801سلول در میلیلیتر و
فراوانی  94/34درصد بیشترین میزان تراکم و فراوانی فیتوپالنکتونی را به خود اختصاص داده است که از نظر آماري افزایش
معنی داري را در مقایسه با سایر فصول نشان میدهد ( .)P<0/05فصل زمستان نیز با تراکم  14سلول در میلی لیتر و 0/03
درصد اگر چه کمترین میزان تراکم و فراوانی فیتوپالنکتونی را در مقایسه با فصول بهار و تابستان به خود اختصاص داده بود
اما این کاهش از نظر آماري داراي اختالف معنی داري با فصل پاییز نبود ( .)P<0/05نتایج  Gharibkhaniو همکاران ()2010
همچنین نشان داد که فصل تابستان با تراکم  46801سلول در میلی لیتر و فصل زمستان با تراکم 14سلول در میلی لیتر به
ترتیب بیشترین و کمترین تراکم سالیانه فیتوپالنکتونی را دارا هستند که در مقایسه با سایر فصول داراي اختالف معنی دار
آماري بودند .در واقع در فصل تابستان به علت افزایش دما و کاهش سطح آب غلظت مواد آلی در آب به شدت افزایش یافته و
شرایط براي رشد و تکثیر گونههایی که در برابر بار آلودگی حاصل از مواد آلی مقاومتر هستند فراهم آید ( Mohebi et al.,
 .)2013همچنین طبق نتایج حاصل از بررسیهاي  Nejatkhah manaviو همکاران ( ،)2011میانگین فراوانی فیتوپالنکتونها
در فصول مختلف تفاوت معنی داري را با یکدیگر نشان دادند و در فصل بهار نسبت به فصل پاییز و زمستان تراکم و تنوع
پالنکتونی بیشتري مشاهده شد Khodaparast .در مطالعات جامع تاالب انزلی ( )2000و  Sabkaraو  Makaremiدر مطالعات
سدهاي ماکو ( ،)2000ارس ( )2002حسنلو ( )2003و  Mohammadjaniو  Haidariدر مطالعه سد مهاباد ( )2000نشان
دادهاند که بیشترین تراکم فیتوپالنکتونی در دو زمان اتفاق می افتد ،یکی در تابستان که درجه حرارت مناسب است و دومین
قله مطابق روند طبیعی تاالبها و دریاچه ها در اوایل مهر و آبان مشاهده می شود (.)Abdolmaleki et al., 2015
فیتوپالنکتونها در اکثر دریاچه هاي جهان به میزان زیادي تحت تاثیر تغییرات فصلی هستند .از عوامل مهمی که ساختار
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اجتماعات فیتوپالنکتونی را در فصول مختلف سال تغییر می دهد میتوان به فاکتورهاي فیزیکوشیمیایی و مواد غذایی
ضروري و بیولوژیک (نرخ رشد و فشار چرندگان) اشاره نمود که سبب کنترل جمعیت فیتوپالنکتون از طریق تغییر ترکیب
گونهاي ،زيتوده و الگوهاي تولید می گردند ) .(Fallahi et al., 2015; Gharibkhani et al., 2010از این رو جایگزینی برخی از
شاخهها با شاخه هاي دیگر ،غالب شدن آنها در فصول خاص و توالی فیتوپالنکتونی در اکوسیستمهاي فوق و از جمله دریاچه
سد گلبالغ را می توان به این عوامل نسبت داد .بعد از مرداد در آبان و اردیبهشت باالترین فراوانی و تراکم فیتوپالنکتون
مشاهده شد .این اختالف در قله دوم تولید که برخالف حالت معمول در دریاچههاي مناطق معتدله میباشد ،میتواند به دلیل
کاهش شدید آب دریاچه در تابستان و خشکسالی حاکم بر منطقه طی چند سال اخیر باشد .فراوانی فیتوپالنکتون در فصول
مختلف سال تغییر می نماید ،همچنین فراوانی و تراکم در مناطق گرمسیري ،نیمه گرمسیري و نیمه قطبی متفاوت می باشد
که این نوسانات به وسیله فاکتورهاي متعددي از قبیل میزان نور و مواد مغذي کنترل میشود ) .(Khatami et al., 2013در
مقایسه تراکم فیتوپالنکتونها بین ایستگاهها ،ایستگاه ( 2وسط دریاچه) داراي بیشترین میانگین تراکم ساالنه بود که این
اختالف با سایر ایستگاهها معنی دار بود ( .)P<0/05در مطالعه  Mohebiو همکاران ( )1391در مورد سد ارس بیشترین تراکم
فیتوپالنکتونها در ایستگاه وسط دریاچه و کمترین تراکم در ایستگاه تا سد مشاهده شد.
شاخص مارگالف در خرداد ( )1/23داراي بیشترین مقودار و در شوهریور ( )0/51داراي کمتورین میوزان موی باشود .همچنوین
شاخص تنوع زیستی شانون در آبان (پاییز) و اردیبهشت (بهار) بیشترین و در اسوفند کمتورین تنووع فیتوپالنکتوونی را نشوان
میدهد .از نظر تئوري کاربرد براي توصیف اجتماعات بیولوژیک ،مقدار زیاد شاخص تنوع زیستی نشوانه اکوسیسوتم سوالم تور
است ) (Porgholam et al., 2015و می توان گفت در این مواقع وضعیت تنوع زیستی اکوسیستم بهتر اسوت .میوانگین سواالنه
کل این شاخص در سد گلبالغ حدود  1/77می باشد و در مقایسه با دریاچه بزنگاه ) (Gholami et al., 2006حدود  2/78کمتر
می باشد .در دریاچه بزنگاه بیشترین مقدار مربوط به تابستان و کمترین مقدار مربوط به زمستان می باشود .اموا میوانگین کول
شاخص شانون سد گلبالغ نسبت به دریاچه سد ارس ) (Mohebi et al., 2013با میانگین  1/27بیشتر اسوت .در دریاچوه ارس
بیشترین مقدار مربوط به پاییز و زمستان ( )1/5و کمترین مقدار مربوط بوه تابسوتان موی باشود .تموام فواکتورهواي زیسوتی و
غیرزیستی (فیزیکوشیمیایی) هر محیط آبی بر ترکیب گونهاي و زيتوده فیتوپالنکتون تأثیرگذار است و فراوانی و تنوع آنها را
تغییر می دهد ( .)Naz and Turkman, 2005از عوامل محیطی مهم تغییردهندة ساختار اجتماعات فیتوپالنکتونی می توان بوه
عوامل فیزیکی )نور ،شووري ،اکسویژن ،pH ،دموا( ،جریانوات شویمیایی ،موواد غوذایی ضوروري و عوامول زیسوتی اشواره کورد
) .(King et al., 2002همچنین تراکم موجودات فیتوپالنکتون خوار ،تغییر در آب و هوا و هیدرولوژي آب ،سختی کول ،عموق
آب و سایر موارد از جمله عوواملی هسوتند کوه موی تواننود در توزیوع و تنووع جواموع فیتوپالنکتوونی دخالوت داشوته باشوند
).(Gharibkhani et al., 2010

عنوان اهداف ثانویه می باشد ،یکی از مهمترین عواملی که در پایین بودن تراکم فیتوپالنکتون تواثیر گوذار اسوت خوالی شودن
مقدار زیادي از آب سد در هر سال براي آبیاري زمینهاي کشاورزي می باشد .این خالی شدن آب ،مقدار زیوادي موواد مغوذي
مثل فسفر و ازت و همچنین جمعیتهاي مختلفی از فیتوپالنکتونها را از دسترس خار می کنود و از افوزایش و انباشوت موواد
مغذي در دریاچه جلوگیري میکند که در نهایت باعث کاهش تراکم فیتوپالنکتون می شود .عامل مهوم بعودي کوه در کواهش
جمعیت فیتوپالنکتون موثر است فشار تغذیه ماهی فیتوفا

است که از سال  1387هر سال توسط شیالت استان رهاسوازي و

بعد از رشد کافی توسط تعاونی صیادي صید می شوند .همچنین می توان به میانگین نسوبتاً پوایین سواالنه دمواي آب (حودود
 )13/5˙cو دوره سه ماهه یخبندان اشاره کرد.
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