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بررسی تنوع و تراکم پالنکتونهای چاهنیمههای سیستان

*

فاطمه عینالهی پیر ؛ عضو هیئت پژوهشکدة تاالب بینالمللی هامون ،دانشگاه زابل
نرجس اکاتی؛ عضو هیئت پژوهشکدة تاالب بینالمللی هامون ،دانشگاه زابل
احمد قرایی؛ عضو هیئت پژوهشکدة تاالب بینالمللی هامون ،دانشگاه زابل
مصطفی غفاری؛ عضو هیئت پژوهشکدة تاالب بینالمللی هامون ،دانشگاه زابل

چكيــده
مطالعة حاضر به منظور شناســایی و بررســی تغییرات تنوع و تراکم پالنکتونهای گیاهی و جانوری طی فصول مختلف در سال
 1389در چاهنیمههای سیســتان ،واقع در منطقة زهک ،انجام شــد .در بررســی جوامع پالنکتونی مخازن چاهنیمه 10 ،شــاخه و
 34جنس فیتوپالنکتونی شناســایی شدند .در مقایسة فصلی ،بیشترین تنوع جنســی فیتوپالنکتونها در فصل بهار با  18جنس و
کمترین تنوع در فصل زمســتان با  7جنس بود .در فصول بهار ،تابســتان و پاییز بیشترین جنسهای مشاهدهشده مربوط به شاخة
 Chlorophytaبودند که تراکم آنها به ترتیب  4085 ،43472و  68933عدد در لیتر محاسبه شد .در فصل زمستان بیشترین تراکم
فیتوپالنکتونی مربوط به شاخة  Myzozoaبا تراکم  11293عدد در لیتر و پس از آن مربوط به شاخة  Chlorophytaبا تراکم
 9517عدد در لیتر بود .در بررسی جوامع زئوپالنکتونی این مخازن 7 ،شاخه و  22جنس زئوپالنکتون شناسایی شدند که بیشترین
تنوع جنســی زئوپالنکتونها در فصل تابستان با  15جنس و کمترین نیز در پاییز با  3جنس شناسایی شد .در فصل بهار بیشترین
فراوانی زئوپالنکتونی مربوط به شــاخة  Rotiferaبا تراکم  1273عدد در لیتر محاســبه شد .در فصول تابستان ،پاییز و زمستان
بیشترین فراوانی زئوپالنکتونها مربوط به شاخة  Arthropodaبود که تراکم آنها در این فصول به ترتیب  190 ،1056و 1064
عدد در لیتر به دســت آمد .بر اســاس نتایج ،میتوان عنوان کرد که تغییرات فصلی میتواند در تغییر تراکم و تنوع پالنکتونهای
مخازن چاهنیمههای سیستان تأثیرگذار باشد .افزایش جمعیت در فصل بهار را میتوان ناشی از بهبود شرایط محیطی و منابع اولیة
تولیدات پالنکتونی و به دنبال آن جوامع زئوپالنکتونی دانست.

واژگان كليدي :تنوع ،تراکم ،چاهنیمه ،زئوپالنکتون ، ،سیستان ،فیتوپالنکتون.

* نویسنده مسئول

تلفن05422251521 :

E. mail: Fatemeh.eynollahi@uoz.ac.ir
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 .1مقدمه

تاالب هامون یکی از تاالبهای بینالمللی ثبتشده در
کنوانسیون رامسر و در هنگام پرآبی بزرگترین دریاچة
آب شیرین ایران است .این تاالب با مساحتی حدود
 5700کیلومتر در منطقة سیستان قرار دارد .تاالب هامون
زیستگاه پرندگان مهاجر آبزی و بسیاری از آبزیان و
گیاهان است و از لحاظ تنوع زیستی اهمیت زیادی
دارد .از آنجا که حیات این تاالب به رودخانة هیرمند و
انشعابات فرعی آن وابسته است ،آبگیری آن منوط به
نوسانات طبیعی یا مصنوعی (احداث کانال) رودخانة
هیرمند است .در عین حال ،بروز خشکسالیهای دهة
اخیر باعث خشکشدن این تاالب شده است (Noori
.)et al., 2007

به منظور کنترل بهتر توزیع آبی که به سیستان
وارد میشود ،مخازن چاهنیمه در قسمت ایرانی حوزة
هیرمند احداث شدهاند که محل آنها دقيق ًا بعد از دو
شاخهشدن هیرمند به شاخههای رودخانة سیستان و
پریان مشترک است .هم اکنون ،به علت خشکشدن
تاالب ،يگانه منبع آبی منطقة سیستان ذخیرهگاههای
چاهنیمه هستند و چاهنیمههای احداثشده میتوانند
بهمنزلة ذخیرهگاه ژنتیکی موجودات آبزی و کنار
آبزی تاالب هامون در شرایط خشکشدن تاالب طی
سالهای خشکسالی باشند (Daneshkar Arasteh
 .)et al., 2005امروزه ،اهمیت فیتوپالنکتونها
و زئوپالنکتونها در ساختار اکوسیستمهای آبی
همچنین ،ارزیابی توان تولید در هر نوع آبی شناخته
شده است .فیتوپالنکتونها جلبکهای فتوسنتزکنندة
شناور در اکوسیستمهای آبیاند که در تأمین مواد
غذایی و اکسیژن برای سایر حلقههای زنجیرة غذایی
نقش مهمی ایفا ميكنند؛ به طوری که ،این موجودات
بهمنزلة عوامل اولیه در زنجیرة تولید اکوسیستم آبی
نقش تعیینکنندهای دارند و جزء عناصر مهم چرخة
بیوژئوشیمیایی محسوب میشوند (Tarkowshi,
 .)1995; Uitz et al., 2010مطالعات مختلفی دربارة
تنوع و تراکم جوامع پالنکتونی در منابع مختلف آبی

بررسی تنوع و تراکم پالنکتونهای چاهنیمههای سیستان

انجام شده است .در بررسی جوامع فیتوپالنکتونی
تاالب استیل آستارا در مجموع  10شاخه و  42جنس
از فیتوپالنکتونها شناسایی شدند (Gharibkhany et
 .)al., 2009در این مطالعه بیشترین و کمترین تراکم
فیتوپالنکتونها به ترتیب در فصول تابستان و زمستان
مشاهده شد .در مطالعهای که دربارة جوامع پالنکتونی
در بخشهایی از سواحل خوزستان انجام شد در
مجموع  12991کرم پیکانی پالنکتونی شناسایی شدند
( .)Haghi et al., 2008در بررسی تراکم و تنوع
زئوپالنکتونهای حوزة جنوبی دریای خزر ،نشان داده
شد که تنوع و تراکم در بازة زمانی مورد بررسی دارای
تغییرات معنیداری بوده است (Roshantabari et
 .)al., 2007با توجه به اینکه تاکنون دربارة شناسایی
فیتوپالنکتونها و زئوپالنکتونهای مخازن چاهنیمه
مطالعهای صورت نگرفته است ،مطالعة حاضر اولین
گزارش از ترکیب فیتوپالنکتونها و زئوپالنکتونهای
چاهنیمه است که نتایج آن در مدیریت و بهرهبرداری
از این مخازن کمک شایانی خواهد كرد.

 .2مواد و روشها
 .1.2موقعیت جغرافیایی منطقة مورد مطالعه

چاهنیمهها  3گودال طبیعیاند که ،در جنوب شرقی
سیستان ،در فاصلة تقریبی  4کیلومتری ساحل چپ
دلتای هیرمند قرار گرفتهاند (شکل  .)1عمق مخازن
به طور متوسط به  15متر میرسد .حجم مخازن
چاهنیمههاي  2 ،1و  3به ترتیب معادل  110 ،200و
 320میلیون متر مکعب در هنگام پرآبی است (جدول)1
( .)UNEP, 2006جدول  2موقعیت جغرافیایی نقاط
نمونهبرداریشده را نشان میدهد.
 .2.2نمونهبرداری و آمادهسازی

نمونهبرداری به صورت فصلی طی یک سال انجام شد.
بدین منظور طی چهار فصل ،نمونهها از بهار تا زمستان
 1389از الیة  20سانتیمتری سطح مخازن آبی چاهنیمه
برداشت شدند.

ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺳﺎﺣﻞ ﭼﭗ دﻟﺘﺎي ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ )ﺷـﻜﻞ  .(1ﻋﻤـﻖ ﻣﺨـﺎزن ﺑـﻪ ﻃـﻮر
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ  15ﻣﺘﺮ ﻣﻲرﺳﺪ .ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺎزن ﭼﺎهﻧﻴﻤﻪﻫﺎي  2 ،1و  3ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌـﺎدل ،200
 110و  320ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻫﻨﮕـﺎم ﭘﺮآﺑـﻲ اﺳـﺖ )ﺟـﺪول .(UNEP, 2006) (1
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ﺟﺪول  2ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداريﺷﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.

ﺟﺪول  .1ﻇﺮﻓﻴﺖ ذﺧﻴﺮهﺳﺎزي آب ﻣﺨﺎزن ﭼﺎهﻧﻴﻤﻪﻫﺎ

ﺣﺠﻢ )ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(

ﭼﺎهﻧﻴﻤﻪ
1

200

2

110

3

320

ﻛﻞ

630
ﺟﺪول  .2ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري

اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ
ﻧﻘﺎط

2

3

ﭼﺎه ﻧﻴﻤﺔ 1

ﭼﺎه ﻧﻴﻤﺔ 2

ﭼﺎه ﻧﻴﻤﺔ 3

N30 49/5 14

N30 46 32

N30 46 48

E61 42/3 42

E61 41 42

E61 38 12

50/5 4
42 2

50/7 62

N30

1
2

2

3

3

N30

E 61

50/5 4

48

46/5 11
41/6 30

N30

47 54

46/5 11

N30

45/65 51

N30
N30

N30

40 6

E61

46/5 62

N30

E61

45/65 51

ﺑﻴﻦ ﭼﺎهﻧﻴﻤﻪﻫﺎ

N30

46 32
42 23

46 32

N30 50/5 4

N30 46/5 11

N30 45/65 51

E 61 42 2

E61 41/6 30

E61 40 6

N30 50/7 62

N30 47 54

N30 46/5 62

E61 41/1 48

E61 41/3 51

E61 38/6 43

E
41/6/330
 51
E 61
E61
61  41
  E 61
42  41
2  / 1

50/7 62

N30

41/1 48

E61

N30

38
/6 643
 40
 
E61 42 23 E61
E 61

47 54

N30

46/5 62

N30

41/3 51

E61

38/6 43

E61

N30
E61

N30 46 32

E61 42 23

ﻧﻴﻤﻪﻫﺎﻫﺎييﺳﻴﺴﺘﺎن و
ﭼﺎهﻧﻴﻤﻪ
آﺑﻲ ﭼﺎه
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺷﻜﻞ .1
ﺑﺮداريﺑﺮداري
ﻧﻤﻮﻧﻪﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﻘﺎطﻧﻘﺎط
ﺳﻴﺴﺘﺎن و
ﻣﺨﺎزنآﺑﻲ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻣﺨﺎزن
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺷﻜﻞ .1

 .2.2ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري و آﻣﺎدهﺳﺎزي

 .2.2ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري و آﻣﺎدهﺳﺎزي

ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻲ ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﻃـﻲ ﭼﻬـﺎر

ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻲ ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﻃـﻲ ﭼﻬـﺎر
ﻓﺼﻞ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ از ﺑﻬﺎر ﺗﺎ زﻣﺴـﺘﺎن  1389از ﻻﻳـﺔ  20ﺳـﺎﻧﺘﻲﻣﺘـﺮي ﺳـﻄﺢ ﻣﺨـﺎزن آﺑـﻲ

ﻓﺼﻞ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ از ﺑﻬﺎر ﺗﺎ زﻣﺴـﺘﺎن  1389از ﻻﻳـﺔ  20ﺳـﺎﻧﺘﻲﻣﺘـﺮي ﺳـﻄﺢ ﻣﺨـﺎزن آﺑـﻲ
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به صورت زیر محاسبه شد (.)Valiollahi, 2008

 .3.2پالنکتونهای گیاهی

فرمول :1

در ابتدا ،براي نمونهبرداری از پالنکتونها در هر یک از
ایستگاهها از تور مخصوص پالنکتونگیری ،با چشمة
 × π × r2طولی که تور کشیده شده است = حجم نمونه
 25میکرون و با  3تکرار در نمونهبرداری ،استفاده شد.
 = rشعاع دهانة تور
نمونههای فیتوپالنکتونی با کشیدن تور مخصوص در
 = 0/85ضریب تصحیح مساحت دهانة تور
فاصلة نیم متری از پهلوی قایق و طی مسافت  20متر
حجم آب فیلترشده برابر m × 0/85 = 3/436 3m
جمعآوری شدند .پس از هر بار تورکشی ،آب باقیمانده
0/125 m × 0/125 m × 3/14× 82/50
در تور در ظروف پلیاتیلنی تخلیه و بالفاصله براي
برای شمارش و شناسایی پالنکتونها ،یک میلیلیتر
شناسایی و آنالیز به آزمایشگاه منتقل شدند (نجاتخواه
از نمونة آب اصلی آماده شد (محلول  50میلیلیتر) و
معنوی و همکاران .)1389 ،سپس ،در آزمایشگاه با
1
1
لیتریﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮي رﻳﺨﺘﻪ
رﻓﺘﺮی 1ﻳﻚ
ﺳﺠﻮﻳﻚ
ﺷﻤﺎرش
ي
ﻫﺎ
ﻣﺤﻔﻈﻪ
در
و
(
ﻟﻴﺘﺮ
ﻣﻴﻠﻲ
50
)ﻣﺤﻠﻮل
سجویک
شمارش
ﺷﻤﺎرشهای
در محفظه
میل
رفتريیک
50هها
)ﻣﺤﻠﻮلنمون
استفاده از صافی  30میکرونی
رﻳﺨﺘﻪ
ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ
رﻓﺘﺮ ﻳﻚ
ﺳﺠﻮﻳﻚ
حجمدر50ﻣﺤﻔﻈﻪﻫﺎي
ﻣﻴﻠﻲدرﻟﻴﺘﺮ( و
ریخته شد؛ سپس ،تراکم نمونههای موجود با رابطة زیر
سیسی جداسازی شدند که پس از شناسایی نمونهها،
راﺑﻄﺔ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ).(ibid
ﻣﻮﺟﻮد) ﺑﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي
ﺗﺮاﻛﻢ
ﺳﭙﺲﺑﺎ،
ﺷﺪ؛
.
(
ibid
ﺷﺪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
زﻳﺮ
راﺑﻄﺔ
ﻣﻮﺟﻮد
ﺷﺪ؛ ﺳﭙﺲ ،ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي
ﻣﻴﻠﻲدرﻟﻴﺘﺮ( و درمحاسبه
شدي(.)ibid
شده
)ﻣﺤﻠﻮلارائه
با میکروسکوپ معکوس ،بر اساس روش
ﺷﻤﺎرش ﺳﺠﻮﻳﻚ رﻓﺘﺮ 1ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮي رﻳﺨﺘﻪ
ﻣﺤﻔﻈﻪﻫﺎ
50
ادامه ،به تعیین تراکم آنها در نمونه
های:2آب اقدام شد .ﻓﺮﻣﻮل :2فرمول :2
ﻓﺮﻣﻮل
شدهﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ راﺑﻄﺔ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ).(ibid
ﺗﺮاﻛﻢ
،
ﺳﭙﺲ
؛
ﺷﺪ
برای تعیین تراکم نخست ،حجم آب نمونهبرداری
ﻓﺮﻣﻮل :2

ﺗﻌﺪاد ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ آب
ﺗﻌﺪاد ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ آب

ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻠﻴﻆ ﺷﺪه � 1000
ﻣﻴﻠﻲ از
ﻏﻠﻴﻆدرﻫﺮ
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﺗﻌﺪاد
1000
ﺷﺪه �
ﻣﺤﻠﻮل
ﺗﻌﺪاد ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ از
� آب
� ﺗﻌﺪاد ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ
ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﻐﻠﻴﻆ
ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﻐﻠﻴﻆ
ﺗﻌﺪاد ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ از ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻠﻴﻆ ﺷﺪه � 1000
ﻟﻴﺘﺮ
ﺣﺠﻢ
ﻟﻴﺘﺮآبﺻﺎﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ �
ﺣﺠﻢ آبﺻﺎﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ
� ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻓﺎﻛﺘﻮر
ﺗﻐﻠﻴﻆ
ﻓﺎﻛﺘﻮر
� ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻓﺎﻛﺘﻮر
آب ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ
ﺣﺠﻢ
ﺣﺠﻢ آب ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ
ﺣﺠﻢ آبﺻﺎﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ
 .4.2ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري
 .4.2ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري
� ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻓﺎﻛﺘﻮر
ﺣﺠﻢ آب ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ
برداشت
آب
نمونه
یکدر میلی
ﻣﻨﻈـﻮري بزرگ
 .4.2پالنکتونهای جانوری
نمونةﺟﻤـﻊآوريﺷـﺪه از
شد .آﺑـﻲ
ﻫـﺎازي
ﻧﻤﻮﻧـﻪ
ﺟـﺎﻧﻮري
ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن
ﺟﺪاﺳـﺎزي
ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺑﻪ
ﺷـﺪه
ﺟﻤـﻊدرآوري
ﻫـﺎازييآﺑـﻲ
لیترﻫـﺎ
ﻧﻤﻮﻧـﻪ
ﺟـﺎﻧﻮري
ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮنﻫـﺎ
ﺟﺎﻧﻮري
ﻫﺎي
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
.
4.2
برداشتشده به سلول سجویک رفتر انتقال داده شده و
به منظور جداسازی پالنکتونهای جانوری در نمونههای
ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘـﺮ ﺟﺪاﺳـﺎزي و در
ﭼﺸـﻤﺔ
ﺻـﺎﻓﻲ
اﺳـﺘﻔﺎده از
پوششﻫﺎ ﺑﺎ
اﻳﻦ
اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ ،اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺟﺪاﺳـﺎزي و
ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘـﺮ
ای50
ﭼﺸـﻤﺔ
ﻧﻤﻮﻧﻪﺑـﺎ
ﺻـﺎﻓﻲ
50درنمونههای
اینکه
شد.ﺑـﺎپس از
پوشانده
شیشه
اﺳـﺘﻔﺎدهﻫﺎ،از با
ﻣﻨﻈـﻮربا استفاده
آبی جمعآوریشده از ایستگاهها ،این ﺑﻪنمونهها
ﺟﺪاﺳـﺎزي ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮنﻫـﺎي ﺟـﺎﻧﻮري در ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫـﺎي آﺑـﻲ ﺟﻤـﻊآوريﺷـﺪه از
در داده
آﻧﭽﻪقرار
میکروسکوپ
سفید
رویﺑﻘﻴزمینة
زئوپالنکتونی
رﻳﺨﺘﻪظروف
ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ و در
ﻇﺮوفجداسازی
از صافی با چشمة  50میکرومتر
ﻣـﻮرد ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮنﻫـﺎي
ﻣـﻮردﻛﺎري،
ﻣﺮاﺣﻞ
ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺸﺎﺑﻪﻫـﺎي
ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن
آﻧﭽﻪﺔ در
رﻳﺨﺘﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻛﺎري،
ﻇﺮوفﺑﻘﻴﺔ ﻣﺮاﺣﻞ
ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘـﺮتکرار به
آنها در 3
شناسایی
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ شدند،
ازای در
ﺟﺪاﺳـﺎزي و
شمارش 50
ﺻـﺎﻓﻲ وﺑـﺎ ﭼﺸـﻤﺔ
اﺳـﺘﻔﺎده از
اﻳﻦ
ﻫﺎ،
اﻳﺴﺘﮕﺎه
پالستیکی ریخته شدند .بقیة مراحل کاری ،مشابه آنچه
ﻣﺪرج ﻛـﺎﻣﻼً ﺑـﻪ ﻫـﻢ
اﺳﺘﻮاﻧﺔ
در
ﻣﻮﺟﻮد
ﺔ
ﻧﻤﻮﻧ
.
(
ibid
)
ﺷﺪ
دﻧﺒﺎل
ﺑﻮد،
ﺷﺪه
اﻧﺠﺎم
ﮔﻴﺎﻫﻲ
Nejatkhahmaanavi
et
al
(.,
شد
انجام
ایستگاه
هر
شدﺷﺪ ) .(ibidﻧﻤﻮﻧﺔ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﻮاﻧﺔ ﻣﺪرج ﻛـﺎﻣﻼً ﺑـﻪ ﻫـﻢ
دﻧﺒﺎل
بود،ﺑﻮد،
شدهﺷﺪه
اﻧﺠﺎم
ﮔﻴﺎﻫﻲ
دنبال
انجام
در مورد پالنکتونهای گیاهی
ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻘﻴﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎري ،ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻣـﻮرد ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮنﻫـﺎي
 .)2010تراکم زئوپالنکتونها نیز بر اساس فرمولهای
( .)ibidنمونة موجود در استوانة مدرج کام ً
زده
ال به
ي از ﺗـﻪﻧﺸـﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫـﺎي
ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي
ﺑـﺮاي
ﺷـﺪ.
اﻧﺠـﺎم
ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﮔﻴﺮيﺷﺪ و
هم زده
ﻫـﺎ
ﻧﻤﻮﻧـﻪ
ﻧﺸـﻴﻨﻲ
ﺗـﻪ
از
ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي
ﺑـﺮاي
ﺷـﺪ.
اﻧﺠـﺎم
ﻧﻤﻮﻧﻪ
زده ﺷﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
دادهها
بودن
ابتدا،در نرمال
شد .در
جلوگیریﺑﻮد1 ،
بررسیﻫـﻢ
ﻛـﺎﻣﻼً ﺑـﻪ
ﻣﺪرج
اﺳﺘﻮاﻧﺔ
ﻣﻮﺟﻮد
محاسبهﻧﻤﻮﻧﺔ
دﻧﺒﺎل وﺷﺪ.(ibid) 2
برایاﻧﺠﺎم ﺷﺪه
شد و بالفاصله نمونهگیری انجام شد.ﮔﻴﺎﻫﻲ
ها ،برای
اﺳـﺘﺎﻣﭙﻞدادﺑـﺎه
نرمال
از
اطمینان
حصول
از
پس
و
شد
ﻫﺎﻧﺴـﻦ  -اﺳـﺘﺎﻣﭙﻞ ﺑـﺎ
ﭘﻴﭙـﺖ
بودناز
اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺎ
ﺷﺪ.
ﺗﻜﺮار
ﺑﺮداري
ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﻪ
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
برداری
نمونه
سرعت
از تهنشینی نمونههای پالنکتونی به
ﺑﺮداري ﺗﻜﺮار ﺷﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻴﭙـﺖ ﻫﺎﻧﺴـﻦ -
ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﺮﻋﺖ
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ
ﻫـﺎي
ﻧﻤﻮﻧـﻪ
ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﺗـﻪ
ﺷـﺪ.و ﺑـﺮاي
اﻧﺠـﺎم
زده ﺷﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي
های
ﻧﺸـﻴﻨﻲهنیمه
پالنکتونی چا
تنوع جوامع
تراکم
مقایسة
تکرار شد .با استفاده از پیپت هانسن  -استامپل با دهانة
ﺑﺮداﺷـﺖﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺳـﻠﻮل
آنالیزﺔ
آزمون ﻧﻤﻮﻧـ
ﺷـﺪ.
ﺑﺮداﺷـﺖ
فصولﺔ آب
ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮداﺷـﺖدرﻟﻴﺘﺮ
ﻣﻴﻠﻲ
آب ﻳﻚ
ﺑﺰرگ
دﻫﺎﻧﺔ
ﺷـﺪه ﺑـﻪ
ﺷـﺪ.از ﻧﻤﻮﻧـ
ﻧﻤﻮﻧﻪ
دﻫﺎﻧﺔ ﺑﺰرگ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ از
ﺳـﻠﻮلواریانس
ﺑﺮداﺷـﺖ از
مختلف،
بین
سیستان
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ﺗﻜﺮار ﺷﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻴﭙـﺖ ﻫﺎﻧﺴـﻦ  -اﺳـﺘﺎﻣﭙﻞ ﺑـﺎ
ﺷـﺪ .ﭘـﺲ از اﻳﻨﻜـﻪ
ﭘﻮﺷـﺎﻧﺪه
ﺷﻴﺸـﻪازاي
ﺷـﺪه و ﺑـﺎ
اﻧﺘﻘـﺎل داده
1. Sedgwick-Rafter
اﻳﻨﻜـﻪ
ﭘﻮﺷـﺶ ﭘـﺲ
ﭘﻮﺷـﺎﻧﺪه ﺷـﺪ.
ﺷﻴﺸـﻪاي
رﻓﺘﺮﭘﻮﺷـﺶ
ﺳﺠﻮﻳﻚ ﺑـﺎ
ﺳﺠﻮﻳﻚ رﻓﺘﺮ اﻧﺘﻘـﺎل داده ﺷـﺪه و
دﻫﺎﻧﺔ ﺑﺰرگ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺑﺮداﺷـﺖ ﺷـﺪ .ﻧﻤﻮﻧـﺔ ﺑﺮداﺷـﺖﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺳـﻠﻮل
ﻗـﺮار داده ﺷـﺪﻧﺪ ،ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و
ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ
ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپزﻣﻴﻨﺔ
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ روي
ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳـﺎﻳﻲ و
ﺳـﻔﻴﺪﺷـﺪﻧﺪ ،ﺷﻨﺎ
ﻗـﺮار داده
زﻣﻴﻨﻫﺎﺔيﺳـﻔﻴﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ روي
ﺳﺠﻮﻳﻚ رﻓﺘﺮ اﻧﺘﻘـﺎل داده ﺷـﺪه و ﺑـﺎ ﭘﻮﺷـﺶ ﺷﻴﺸـﻪاي ﭘﻮﺷـﺎﻧﺪه ﺷـﺪ .ﭘـﺲ از اﻳﻨﻜـﻪ
1Sedgwick-Rafterﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ روي زﻣﻴﻨﺔ ﺳـﻔﻴﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ ﻗـﺮار داده ﺷـﺪﻧﺪ،
Sedgwick-Rafter
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. جنس از فیتوپالنکتونها شناسایی شدند18 شاخه و
مقایسة فصلی تراکم پالنکتونهای گیاهی در مخازن آبی
چاهنیمه نشان داد که در فصل بهار بیشترین فراوانی
 با تراکم،Chlorophyta فیتوپالنکتونی مربوط به شاخة
 بیشترین. جنس است9  شامل، عدد در لیتر43472
 باEudorina فراوانی در این شاخه مربوط به جنس
 عدد در لیتر و کمترین فراوانی مربوط27474 تراکم
 در این. عدد در لیتر است95  باTetraedron به جنس
فصل در بین شاخههاي فیتوپالنکتونی کمترین فراوانی
 عدد در532  با تراکمChrysophyta مربوط به شاخة
.لیتر است

.) استفاده شدOne way Of ANOVA( یکطرفه
 جداسازیTukey گروههای مختلف نیز با پسآزمون
SPSS  دادههاي آماری با استفاده از نرمافزار.شدند
. آنالیز شدند13 نسخة

 نتایج.3
 پالنکتونهای گیاهی.1.3

،در مطالعة حاضر پالنکتونهای گیاهی بر اساس شاخه
.)3 خانواده و جنس شناسایی شدند (جدول، راسته،رده
 تراکم پالنکتونهای گیاهی در فصول،4 در جدول
8  طی فصل بهار تعداد.مختلف نشان داده شده است

 ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲﺷﺪه در ﻣﺨﺎزن ﭼﺎهﻧﻴﻤﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس.3 ﺟﺪول

ﺟﻨﺲ
ﺧﺎﻧﻮاده
،راﺳﺘﻪ
،رده
،ﺷﺎﺧﻪ
اﺳﺎس
ﻧﻴﻤﻪﺑﺮ
ﻧﻴﻤﻪ
ﭼﺎه
ﺷﺪهدر
ﺷﺪه
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﮔﻴﺎﻫﻲ
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﺟﻮاﻣﻊ
ﻃﺒﻘﻪ
ﺟﺪول
ﺟﻨﺲ
ﺟﻨﺲو
ﺧﺎﻧﻮاده
،راﺳﺘﻪ
،رده
،ﺷﺎﺧﻪ
اﺳﺎس
ﺑﺮ
ﻧﻴﻤﻪ
ﻣﺨﺎزن
در
ﺷﺪه
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﮔﻴﺎﻫﻲ
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻫﺎ
ﺟﻮاﻣﻊ
ﺑﻨﺪي
ﻃﺒﻘﻪ
.ﺟﺪول
3ﻃﺒﻘﻪ
ﺟﺪول
ﺧﺎﻧﻮادهوو
،راﺳﺘﻪ
،رده
،ﺷﺎﺧﻪ
اﺳﺎس
ﻣﺨﺎزنﺑﺮ
ﭼﺎه
در
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﮔﻴﺎﻫﻲ
ﻫﺎﻫﺎ
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﺟﻮاﻣﻊ
ﺑﻨﺪي
3.3ﺟﺪول
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در فصل تابستان تعداد  12جنس و  4شاخه در
مخازن آبی چاهنیمه شناسایی شدند که بیشترین فراوانی
فیتوپالنکتونها مربوط به شاخة  Chlorophytaبا تراکم
 4085عدد در لیتر و شامل  6جنس بود .در این شاخه
بیشترین تراکم مربوط به جنس  Pediastrumبا تراکم
 2945عدد در لیتر و کمترین تراکم مربوط به جنس
 Coelastrumبا تراکم  57عدد در لیتر است و کمترین
تراکم مربوط به شاخة  Cilioflagellataبا تراکم  95عدد
در لیتر شامل جنس  Pridiniumبود .در فصل پاییز تعداد
 16جنس فیتوپالنکتونی مربوط به  7شاخه شناسایی
شدند؛ در این فصل بیشترین تراکم مربوط به شاخة
 Chlorophytaبا تراکم  68933عدد در لیتر به دست آمد
که شامل  8جنس است؛ بیشترین تراکم مربوط به جنس
 59517( Staurastrumعدد در لیتر) و کمترین تراکم
مربوط به جنس  19( Closteriumعدد در لیتر) است .در
بین شاخههای فیتوپالنکتونی شناساییشده در این فصل
کمترین تراکم مربوط به شاخة  76( Chrysophytaعدد
در لیتر) بود که فقط شامل جنس  Uroglenaاست .در
فصل زمستان تعداد  7جنس فیتوپالنکتون مربوط به
 4شاخه شناسایی شدند .بیشترین تراکم فیتوپالنکتون
مربوط به شاخة  Myzozoaبا تراکم  11293عدد در
لیتر است که فقط شامل جنس  Ceratiumاست .پس
از آن شاخة  Chlorophytaبا تراکم  9517عدد در لیتر
بیشترین تراکم را به خود اختصاص داده است که شامل
 4جنس است .کمترین تراکم فیتوپالنکتونی مربوط به
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شاخة  Cyanobacteriaبا تراکم  227عدد در لیتر است
که شامل جنس  Chroococousاست.
 .2.3پالنکتونهای جانوری

در مطالعة حاضر پالنکتونهای جانوری بر اساس
شاخه ،رده ،راسته ،خانواده و جنس شناسایی شدند
(جدول .)5همچنين ،در بررسی جوامع زئوپالنکتونی
مخازن چاهنیمه  7شاخه با  22جنس شناسایی شدند.
جدول  6مقایسة تراکم پالنکتونهای جانوری در
فصول مختلف را نشان میدهد .در فصل بهار تعداد
 2شاخه و  6جنس از زئوپالنکتونها شناسایی شدند.
مقایسة فصلی تراکم پالنکتونهای جانوری در مخازن
آبی چاهنیمه نشان داد که در فصل بهار بیشترین
فراوانی زئوپالنکتونی مربوط به شاخة  Rotiferaبا
تراکم  1273عدد در لیتر است که شامل  5جنس
است .بیشترین فراوانی در این شاخه مربوط به جنس
 Brachionusبا تراکم  646عدد در لیتر و کمترین
فراوانی مربوط به جنس  Conochiloidesبا  38عدد
در لیتر است .شاخة  Actinopodaبا داشتن یک جنس
و تراکم  342عدد در لیتر دومین شاخة شناساییشده
در این فصل است.

در فصل تابستان تعداد  5شاخه و  15جنس در
مخازن آبی چاهنیمه شناسایی شدند که بیشترین فراوانی
زئوپالنکتونها مربوط به شاخة  Arthropodaبا تراکم
 1056عدد در لیتر ،مشتمل بر  5جنس است .بیشترین
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، رده، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﻪ، ﻓﺼﻞ4  ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲﺷﺪه ﻃﻲ.5 ﺟﺪول
 ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻨﺲ در ﻣﺨﺎزن ﭼﺎهﻧﻴﻤﻪ،راﺳﺘﻪ
ﺟﻨﺲ
Diaphnosoma
Ceriodaphnia
Mesocyclops
Eudiaptomus
Sida
Cyclops
Spirostomum
Brachionus
Conochiloides
Hexarthra
Polyarthra
Keratella
Gastropus
Synchaeta
Notholca
Asplanchna
Acanthocystis
Stylonychia
Tintinnopsis
Myriophrys
Chaetonotus
Paulinella

ﺧﺎﻧﻮاده
Sididae
Daphidae
Cyclopidae
Diaptomidae
Sididae
Cyclopidae
Spirostomidae
Brachionidae
Conochilidae
Hexarthridae
Synchaetidae
Brachionidae
Gastropidae
Synchaetidae
Brachionidae
Asplanchnidae
Acanthocistidae
Oxytrichidae
Codonellidae
Myriophryidae
Chaetonotidae
Paulinellidae

راﺳﺘﻪ
Cladocera
Cladocera
Cyclopoida
Calanoidae
Cladocera
Cyclopida
Heterotrichida
Plioma
Flosculariaceae
Flosculariaceae
Ploimida
Ploima
Ploima
Ploima
Ploima
Ploimida
Centrohelida
Sporadotrichida
Tintinnida
Amoebida
Chaetonotida
Euglyphida

190  با تراکمDiaphnosoma  عدد در لیتر و جنس874
 کمترین تراکم زئوپالنکتونی مربوط.عدد در لیتر است
 عدد در لیتر در جنس38  با تراکمRotifera به شاخة
. ثبت شدAsplanchna

رده

ﺷﺎﺧﻪ

Brachinopoda
Brachinopoda
Maxillopoda
Maxillopoda
Branchiopoda
Maxillopoda
Ciliatea
Monogononta
Eurotatoria
Monogononta
Monogonata
Eurotatoria
Monogonata
Monogononta
Monogonata
Monogononta
Heliozoa
Spirotrichea
Choreotrichia
Actinopoda
Gastrotricha
Filosa

Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arhtropoda
Arthropoda
Ciliophora
Rotifera
Rotifera
Rotifera
Rotifera
Rotifera
Rotifera
Rotifera
Rotifera
Rotifera
Protozoa
Ciliophora
Ciliophora
Actinopoda
Cindaria
Rhizopoda

 عدد532  با تراکمEudiaptomus تراکم مربوط به جنس
Diaphnosoma در لیتر و کمترین تراکم مربوط به جنس
 از نظر، دومین شاخه. عدد در لیتر است57 با تراکم
. عدد در لیتر است1000  با تراکمRotifera  شاخة،تراکم
 بحث.4
95  با تراکمProtozoa کمترین تراکم مربوط به شاخة
عدد در لیتر و شامل جنس
 بودهAcanthocystis
10 ،فیتوپالنکتونی مخازن چاهنیمه
جوامعﻣﺨﺘﻠﻒ
بررسیدر ﻓﺼﻮل
(در در ﻟﻴﺘﺮ
ﺟﺎﻧﻮري )ﻋﺪد.است
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻫﺎي
 ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﺗﺮاﻛﻢ.6 ﺟﺪول
ﭘﺎﻳﻴﺰ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
زﻣﺴﺘﺎنبین فصول
شناسایی شدند که در
جنس
34 ﺟﻨﺲزئوپالنکتونی ﺑﻬﺎر شاخه با
 جنس3  شاخه و3 ﺷﺎﺧﻪتعداد
در فصل پاییز
Diaphnoso
Arthropoda
57
18 بهار با190
فیتوپالنکتونی مربوط به فصل
باالترین تنوع
بیشترین تراکم مربوطmaشناسایی شدند که در این فصل
Ceriodaph
 و جنسها-بیشترین تنوع شاخهها
،همچنین
Arthropoda به شاخة
 عدد در190 با تراکمArthropoda
95 . جنس بود- لیتر و فقط
nia
 نیز مربوط به- Rotifera
9  باChlorophyta  شاخة.این فصل است228
 پس از آن شاخة.استArthropoda
Cyclops شامل جنس
Mesocyclo
ps
.جنس دارای بیشترین تنوع جنسها در فصل بهار بود
لیتر در جنسArthropoda
 عدد در152 با تراکم
 تراکمBrachionus
Eudiaptom
532
us بعدی را به خود اختصاص داده
 جنس) نیز در7( کمترین تنوع جنسهای فیتوپالنکتونی
 در بین شاخههای.است
Sida
Arhtropoda
144
874
-.فصل زمستان به دست آمد
زئوپالنکتونی شناساییشده در این فصل کمترین تراکم
 عدد در لیتر) و فقط38( Cindaria مربوط به شاخة
 كه به منظور شناسايي و پراكنش،در تحقيقي
. بوده استChaetonotus شامل جنس
فيتوپالنكتوني در مناطق مختلف تاالب انزلي و نواحي
 جنس134  شاخه و9 ،ساحلي درياي خزر انجام شد
در فصل زمستان زئوپالنکتونهاي شناساییشده
از فيتوپالنكتونها شناسایی شدند که در بین آنها
 بیشترین تراکم. جنس بودند5  شاخه و3 مربوط به
 جنس دارای بیشترین56  باChlorophyta شاخة
 با تراکمArthropoda زئوپالنکتونها مربوط به شاخة
 در.)Sabkara and Makaremi, 2003( تنوع بود
 با تراکمSida  جنس2  عدد در لیتر است که شامل1064
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 در این مطالعه بیشترین تنوع. بودCyanophyta شاخة
فیتوپالنکتون در فصل تابستان و کمترین تنوع در فصل
 بیشترین تراکم فیتوپالنکتونها در فصل.پاییز دیده شد
تابستان و کمترین تراکم در فصل زمستان گزارش شد
.)Gharibkhany et al., 2009(

 تراکم و فراوانی،مطالعهای که به منظور بررسی تنوع
 در،فیتوپالنکتونهای تاالب استیل آستارا انجام شد
 جنس از فیتوپالنکتونها42  شاخه و10 مجموع
شناسایی شدند که در این بین بیشترین تنوع مربوط
 و بیشترین تراکم مربوط بهChlorophyta به شاخة

 ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري )ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ( در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ.6 ﺟﺪول
زﻣﺴﺘﺎن
زﻣﺴﺘﺎن

190 190

ﭘﺎﻳﻴﺰﭘﺎﻳﻴﺰ
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-

-

-

-

-

-
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-
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-

-
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-

-

-

874 874
-

-

190 190
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152 152
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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38 38

-

-

-

-
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-
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-

-

-

-

360 360
-

-

228 228
-

-

-

-

-

38 38

-

-

-

-

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن

ﺑﻬﺎر ﺑﻬﺎر

57 57

-

-

95 95

-

-

228 228

-

-

532 532

-

-

144 144

-

-

-

-

-

-

209 209

646 646

19 19

38 38

76 76

228 228

190 190

152 152

ﺟﻨﺲ
ﺟﻨﺲ

Diaphnoso
Diaphnoso
ma
ma
Ceriodaph
Ceriodaph
nia
nia
Mesocyclo
Mesocyclo
ps
ps
Eudiaptom
Eudiaptom
us
us
Sida
Sida
Cyclops
Cyclops

ﺷﺎﺧﻪ
ﺷﺎﺧﻪ

Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arthropoda
Arhtropoda
Arhtropoda
Arthropoda
Arthropoda

Brachionu
Brachionu
s
s
Conochilo
Conochilo
ides
ides
Hexarthra
Hexarthra

Rotifera
Rotifera

Polyarthra
Polyarthra

Rotifera
Rotifera

Rotifera
Rotifera
Rotifera
Rotifera

285 285

-

-

Keratella
Keratella

Rotifera
Rotifera

19 19

-

-

Gastropus
Gastropus

Rotifera
Rotifera

Synchaeta
Synchaeta

Rotifera
Rotifera

Notholca
Notholca

Rotifera
Rotifera

171 171
31 31
-

-

95 95
-

-

95 95
-

-

-

-

-

-

19 19

209 209
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-
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-

Asplanchn
Asplanchn
a
a
Acanthocy
Acanthocy
stis
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Stylonychi
Stylonychi
a
a
Spirostom
Spirostom
um
um
Tintinnops
Tintinnops
is
is
Myriophry
Myriophry
s
s
Chaetonot
Chaetonot
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Paulinella
Paulinella

Rotifera
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Protozoa
Protozoa
Ciliophora
Ciliophora
Ciliophora
Ciliophora
Ciliophora
Ciliophora
Actinopoda
Actinopoda
Cindaria
Cindaria
Rhizopoda
Rhizopoda
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در مطالعة لیمنولوژیک بخشی از رودخانة زهره
در استان کهگیلویه و بویراحمد تعداد  24گروه
فیتوپالنکتونی شناسایی شدند .در این بررسی تفاوت
معنیدار آماری در بین تراکم فیتوپالنکتونها در فصول
مختلف مشاهده نشد (.)Gorjipoor et al., 2007
در بررسی تاکسونومیکی دیاتومههای دریاچة سد
زایندهرود ،تعداد  53گونه متعلق به  23جنس از شاخة
 Bacillariophytaشناسایی شدند .عامل تغییر ترکیب
گونهای دیاتومهها در ایستگاههای مورد مطالعه ناشی از
تغییرات فصلی ،حاالت متفاوت غذایی و تراکم مناطق
مسکونی دانسته شد (Shams and Afsharzadeh,
.)2007

فیتوپالنکتونها در فصل زمستان را میتوان به علت
تغذیه و مواد غذایی موجود در آب (Rantaj¨arvi et
 ،)al., 1998مخلوطشدن بیشتر آب ،کمشدن نور و طول
روز و کاهش دما دانست (.)Lewandowska, 2011
در فصل زمستان ،چون جمعیت فیتوپالنکتونی کاهش
شدیدی دارد ،میزان مواد غذایی موجود در آب طی این
فصل افزایش مییابد .افزایش مواد غذایی کمک بزرگی
به افزایش سریع جمعیت فیتوپالنکتونها در فصل بهار
میکند ( .)King et al., 2002در این مطالعه نیز در فصل
بهار تنوع فیتوپالنکتونها نسبت به سایر فصول بیشتر
است .در بررسی تراکم فصلی فیتوپالنکتونهای تاالب
استیل آستارا ،علت کاهش جمعیت فیتوپالنکتونها
در فصل زمستان و افزایش آنها در فصل بهار ناشی از
تغییرات فاکتورهای محیطی بیان شد (Gharibkhany
.)et al., 2009

از عوامل محیطی مهم تغییردهندة ساختار اجتماعات
فیتوپالنکتونی میتوان به عوامل فیزیکی (نور ،شوری،
اکسیژن ،pH ،دما) ،جریانات شیمیایی ،مواد غذایی
ضروری و عوامل زیستی اشاره کرد (.)King et al., 2002
از اینرو ،جانشينی برخی از شاخهها با شاخههای دیگر،
غالبشدن آنها در فصول خاص و توالی فیتوپالنکتونی
در اکوسیستمهای آبی ،از جمله مخازن چاهنیمه،
را میتوان به این عوامل نسبت داد .کاهش جمعیت

در مقایسة فصلی زئوپالنکتونها در چاهنیمهها،
بیشترین تنوع جنس مربوط به فصل تابستان (15
جنس) و کمترین تنوع مربوط به فصل پاییز ( 3جنس)
به دست آمد .بیشترین تنوع شاخههای زئوپالنکتون
در فصل تابستان و مربوط به شاخة  Rotiferaبود و
بیشترین تنوع جنس ( 8جنس) نیز در این شاخه دیده
شد .با آغاز فصل بهار و فراهمبودن شرايط فيزيکی
و شيميايي آب ،رشد فيتوپالنکتونها و زئوپالنکتونها

با توجه به نتایج این بررسی و مقایسة آن با مطالعات
مذکور روی اکوسیستمهای آبی دیگر ،مشخص شد که
مخازن چاهنیمههای سیستان از تنوع فیتوپالنکتونی
خوبی برخوردارند؛ همچنین ،متنوعترین شاخه در این
مخازن شاخة  Chlorophytaاست که مشابه تاالب
انزلی ( )Sabkara and Makaremi, 2003و تاالب
استیل آستارا ( )Gharibkhany et al., 2009است.
فیتوپالنکتونهای شاخة  Chlorophytaبه آبهای
مزوساپروپ تعلق دارند .ذخیرة فراوان ترکیبات
نشاستهای ،روغن و کاروتنوئید سبب دوام در
دورة خشکی و سرمای طوالنی میشود (Esmaili
 .)Sari, 2000بنابراین ،حضور مداوم این شاخه از
فیتوپالنکتونها در تمامی فصول همچنین ،تراکم بیشتر
آن میتواند ناشی از توان باالی این شاخه در ماندگاری
در شرایط مختلف طبیعی در چاهنیمهها باشد.

در بررسی جوامع زئوپالنکتونی مخازن چاهنیمه7 ،
شاخه مشتمل بر  22جنس شناسایی شدند .در مطالعة
لیمنولوژیک بخشی از رودخانة زهره در استان کهگیلویه
و بویراحمد تعداد دو گروه زئوپالنکتونی شناسایی شدند
( .)Gorjipoor et al., 2007این تفاوت معنیدار آماری
از لحاظ تراکم پالنکتونهای جانوری در فصول مختلف
مشاهده نشد .در بررسی تنوع و تراکم زئوپالنکتونهای
حوزة جنوبی دریای خزر  8گونه زئوپالنکتون شناسایی
شدند که مربوط به پاروپایان ،پروتوزوآ ،روتیفرا و
الروباالنوس بودند .در این بررسی بیشترین فراوانی نیز
مربوط به کوپهپودا بوده است (Roshantabari et al.,
.)2007
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نيز شروع میشود .با افزايش تدريجي درجة حرارت
و افزايش طول روز ،توليدات اوليه افزایش مییابد كه
اين امر موجب كاهش اكسيژن محلول آب در ماههاي
گرم سال ميشود ( .)Kunz, 2005در بررسی پراکنش
و فراوانی زئوپالنکتونها در استخرهای پرورش ماهیان
گرمابی در استان گیالن ،بیشترین تراکم زئوپالنکتونها
در فصل تابستان ( 622عدد در لیتر) به دست آمد .عامل
اصلی افزایش تعداد زئوپالنکتونها در این فصل افزایش
تولیدات اولیه ،درجة حرارت و طول روز دانسته شد
(.)Mahdizadeh et al., 2006
در تحقیق حاضر شاخة  Arthropodaدر فصو ل
تابستان ،پاییز و زمستان دارای بیشترین تراکم و در
فصل تابستان دارای بیشترین تنوع جنس بوده است.
در مطالعات جمعیت زئوپالنکتونهای سد ماکو ،دلیل
افزایش جمعیت سختپوستان در ماههای اردیبهشت و
خرداد شرایط دمایی مناسب و مقاومت آنها عنوان شد
(.)Sabkara and Makaremi, 2003

در بررسی تنوع زئوپالنکتونهای چاهنیمه ،کمترین
تنوع شاخهها مربوط به فصل بهار است .در بررسی
پراکنش و فراوانی زئوپالنکتونها در استخرهای
پرورش ماهیان گرمابی در استان گیالن ،کمترین تنوع
زئوپالنکتونها در فصل بهار مشاهده شد که مشابه نتایج
است (.)Mahdizadeh et al., 2006
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بررسی جوامع پالنکتونی مخازن چاهنیمههای سیستان
نشان داد که پالنکتونهای گیاهی و جانوری از تراکم و
تنوع مناسبی برخوردارند .شاخة  Chlorophytaبیشترین
تنوع و تراکم را در بین شاخههای فیتوپالنکتونی داشت.
شرایط فیزیولوژیکی و ماندگاری باالی این دسته از
فیتوپالنکتونها در شرایط مختلف طبیعی از عوامل
مهم حضور آنها در تمامی فصول است .بیشترین تنوع
زئوپالنکتونی مربوط به شاخة  Rotiferaبود .بیشترین
تراکم زئوپالنکتونها در فصل تابستان به دست آمد
که میتواند ناشی از افزايش تدريجي درجة حرارت،
افزايش طول روز و افزایش توليدات اوليه باشد .در
فصول تابستان ،پاییز و زمستان بیشترین فراوانی
زئوپالنکتونها مربوط به شاخة  Arthropodaاست
که میتواند ناشی از مقاومت آنها نسبت به تغییرات
فاکتورهای محیطی باشد.

تقدیر و تشکر

نویسندگان مقاله از ادارة کل شیالت سیستان همچنین،
آقایان مهندس عبدالعلی راهداری ،مهندس مصیب
سیدی الوان و مهندس رضا دهمرده بهروز براي
همکاریها و حمایتهایشان در اجرای این پژوهش
کمال تشکر و قدردانی را دارند.

بررسی تنوع و تراکم پالنکتونهای چاهنیمههای سیستان
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