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چکیده
در کلیه اکوسیستمهای آبی جهان دیاتومهها به عنوان شاخصهای مهم بیولوژیک مطرحاند و مدیریت و پایش ساختار جوامع آنها امرری ضرروری و
حیاتی بشمار میرود .زیرا ،برخی گونههای آنها میتوانند با ایجاد شکوفاییهای سریع و ناگهانی ،کیفیت ،سالمت و طعم را در منرابع آ شرر بره
شدت تحت تاثیر قرار دهند و اختالالتی در روند تصفیه آ پدید آورند .سد طالقان یکی از مهمترین منابع تامین آ شر استان تهران اسرت و از
این نظر که کیفیت آ به عنوان آ شر در دسترس مصرف کنندگان قرار گیرد حائز اهمیت است .بنابراین ،این مقاله برا رویکررد بررسری تنرو
گونهای ،الگوهای پراکنش مکانی و زمانی دیاتومهها و برخی شاخصها ی فیزیکی و شیمیایی دریاچه انجام پذیرفت .به این منظور نمونهبررداری بره
مدت یک سال از زمستان سال  3131تا زمستان  3131از سه ایستگاه در طول دریاچه در سه تکرار و به صورت دوماه یکبار و در مجمو شش برار
انجام شد .براساس مطالعات انجام شده بیست جنس و گونه دیاتومه در نمونههای آ دریاچه شناسایی شد .در تمام طول دوره نمونهبرداری ،همواره
دو گونۀ  Cyclotella ocellataو  – Cyclotella antiqueاز دیاتومههای سنتریک و  Synedra ulnaاز دیاتومههای  pennateغالب بودنرد .برر اسراس
غلبه سه گونۀ مذکور ،مقادیر  )7/1±0/1( pHو میزان یون بی کربنات ( 370±31میلی گرم در لیتر) در دریاچه طالقان مشخص شد دریاچره دارای
آ و بستر آهکی و انردکی قلیرایی برود ،برر اسراس آزمرون  dbRDAو  ،MDSمهمتررین عوامرم مروثر برر پرراکنش دیاتومرههرای غالرب ,عمر،،
بیکربنات/فسفات و سیلیس مشخص گردید .همچنین براساس تراکم کم دیاتومهها به نظر میرسد دریاچه در شرایط الیگوتروف قرار داشته باشد.
کلمات کلیدی :دریاچه سد طالقان ،دیاتومه ،جمعیت ،اکولوژی ،پراکنش.
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Abstract
Diatoms have been used as important biological indicators of water ecosystems all around the world,
mastering and monitoring of their communities are crucial, because some diatom species may cause
sudden/severe blooms, also endangering water safety, quality, odor and taste also cause problems for water
treatment plants. Taleghan reservoir (Dam Lake) is one of the most important drinking water sources of
Tehran, so it is a worthy ecosystem. Mastering domination of Bacillariophytes (Diatoms), species diversity,
spatial, temporal dispersions, also some physical, chemical parameters were investigated. Sampling was
performed bimonthly, during an annual program, winter of 1393 to winter of 1394, at three stations in three
replicates. Based on this study, 20 genus/species were identified. Cyclotella ocellata, Cyclotella antique as
centric diatoms and Synedra ulna as pennate diatoms were three dominant species during all sampling
periods. Based on these three dominant species, pH (7.4±0.3) and bicarbonate (170±23mg.l-1) Taleghan
reservoir was demonstrated to have calcareous basin and slightly alkaline water, based on dbRDA and MDS
analysis, the most important influencing factors on the diatom distribution were exhibited depth, SiO 2 and
HCO32-/PO3-. Also, based on total density of diatoms, this dam lake can be classified as oligotrophic
condition.
Keywords: Taleghan reservoir, Diatom, community, ecology, distribution.
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 .1مقدمه
دیاتومهها از فراوانتررین گرروههرای فیتوپالنکترونی در
زیستگاههای آبیاند و در بسیاری از دریاچهها و اقیانوسهرا
سهم بزرگی از تثبیت کربن را دارند .دیاتومهها سرعت رشد
نسبتاً باالیی دارند و معموالً با میزان نور کم در آ های غنی
از مواد غذایی سازگار شدهاند .در منراط ،معتدلره جمعیرت
دیاتومهها الگوهای فصرلی مشخصری را نشران مریدهنرد و
اغلب در بهار زمانی که شررایط رشرد ماننرد گرردم ،مرواد
مغررذی و میررزان نررور ایرردهآل اسررت شررکوفا مرریشرروند
(.)Çetin and Sent, 2004, Winder et al., 2009
دیاتومهها به عنوان شاخصهای زیست محیطی رایرجتررین
موجررودات بررس ری شررده در اکوسیسررتمهررای آ ش ریرین
هسررتند ( .)Negro and Hoyos, 2005در بسرریاری از
ارزیابی ها نشان داده شده است که دیاتومهها متنرو تررین
گروه فیتوپالنکتونی در دریاچه پشتها بشمار مریرونرد بره
عنوان نمونه در سد اُردوزو ترکیه در تمام طول سال در این
گونه غالب را تشکیم میدهند (.)Çetin and Sent, 2004
روابط بین دیاتومهها و شرایط محیطری در دریاچرههرای
پشت سد اسپانیا نشان داد که غلظت یونها و امالح (هردایت
الکتریکی و قلیائیت) از مهمتررین عوامرم محیطری مروثر در
پراکنش دیاتومهها یند ،درحالیکه وضرعیت تروفری در درجره
دوم اهمیررت قرررار دارد ( .)Negro and Hoyos, 2005از
طرف دیگر ،دیاتومهها به عنروان شراخص آلرودگی آ در
بسرریاری از کشررورها مررورد اسررتفاده قرررار گرفتررهانررد
( ;Venkatachalapathy and Karthikeyan, 2013
،)Vasiljević et al., 2017; Oeding and Taffs, 2017
همچن رین دیاتوم رههررا همررواره برره عنرروان شرراخصهررای
دیرینه شناسی در مطالعات اکولوژیک در دریاچهها مطرحاند
( Fernandez et al, 2018؛.)Yildiz et al., 2017
دیاتومررههررا نقررش مهم ری در پررایش کیفی رت آ دارنررد و
شکوفایی دیاتومهها در اکوسیستمهای آبی و برویهه مخرازن
سدها میتواند منجر به بروز مشکالت زیست محیطی حراد،
مانند سمیت (،)Scholin et al., 2000; Reynolds, 2006
و یررا ایجرراد بررو و طعررم نررامطلو در آ شررر گررردد
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( .)Zhao et al., 2013همچنررین در دهررههررای اخی رر،
شکوفاییهای جدی دیاتومهها به طور مکرر در منابع آبری
سراسر جهان رخ داده اسرت ،کره از جملره مریتروان بره
شکوفایی دیاتومهها در الیههای سرطحی و زیرسرطحی در
دریرررررای  Yatsushiroدر ژاپرررررن اشررررراره نمرررررود
( .)Onitsuka et al., 2016با اینحال ،تحقیقات در زمینره
شکوفایی دیاتومهها دراکوسیستمهای آبهای شیرین برویهه
دریاچه ها و مخازن پشت سرد محردود اسرت و .بنرابراین،
ارزیابی احتمال وقو شکوفایی دیاتومه ها که قطعا بر روی
کیفیت آ موثر خواهد بود ،امری ضروری است.
به طور کلی ،شکوفایی دیاتومهها ارتباطرات مهمری برا
شاخص های فیزیکی و شریمیایی و شررایط هیردرولوژیک
دارنررد و لررذا بررس ری عوامررم مرروثر در تشررکیم و توسررعه
شکوفاییهای جلبکری بره منظرور مردیریت و حفاظرت از
محیط زیست میتوانرد از اهمیرت قابرم توجره برخروردار
باشد .تراکنون ،نقرش عوامرم محیطری مروثر در افرزایش
دفعات شکوفایی دیاتومه ها مورد ارزیابی دقی ،قرار نگرفته
است O’Driscoll .و همکراران ( )3033دریافتنرد کره ،در
مقایسه با سایر شاخصها ،مواد مغذی ترثثیر عمردهای برر
دیاتوم رههررا ندارنررد .امررا  Belandoو همکرراران ()3037
گزارم دادند که افزیش میزان مرواد مغرذی بررای تکثیرر
گونههای خاص دیاتومه که در شرایط کمبود مواد مغرذی
گونههایی مقاوم هستند ،میتواند منجر به شکوفایی گردد.
 Bereو همکاران ( )3032نتیجره گرفتنرد کره عرالوه برر
غنیسازی مواد مغذی و آلودگیهای آلی ،آلودگی فلزات و
تغییرات هیدرودینامیک ،ترثثیر قابرم توجره در شرکوفایی
دیاتومهها دارند .بعالوه ،برخی از محققان گزارم کردهانرد
که هردایت الکتریکری مریتوانرد عامرم اصرلی شرکوفایی
دیاتومهها باشد ( .)Zhang et al, 2016برخی دیگر نشران
دادهاند که شرکوفاییهرای نسربتاً کوچرک دیاتومرههرا برا
سطوح باالیی از مواد مغذی غیرآلی و محلول همراه اسرت
( .)Guinder et al.,2015عالوه بر این ،بسریاری از عوامرم
دیگر با شکوفایی دیاتومهها مررتبط شرناخته شرده اسرت.
تاکنون اکثر مطالعات محدود بره رودخانرههرا در منراط،
قطب ری ی را مدیترانررهای و رابطرره ب رین ترکی رب جمعیررت
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دیاتومهها و عوامم محیطی ( Teittinenetal et al., 2016,

 )Piano, et al., 2017و یا شکوفایی دیاتومرههرا و تغییرر
ترکی رب آنهررا در جریانررات رو برره برراالی سرراحلی/دریایی
( )Romero and Fischer, 2017متمرکز بوده است .عالوه
بر این ،بیشتر مطالعرات مربرو بره پرراکنش دیاتومرههرا
براساس مشاهدات و تحقی ،در بازههای زمانی کوتاه ارائره
شرردهانررد ( )O’Driscoll et al., 2012و لررذا ترراکنون،
مطالعات محردودی در زمینره ترثثیر عوامرم محیطری برر
ساختار جمعیت دیاتومه های مخازن پشت سرد در سرط
جهان و ایران انجام شرده اسرت .بنرابراین ،هردف از ایرن
مطالعه ( )3شناسایی و بررسی ساختار جمعیت دیاتومه ها
و ( )3تحقی ،در مرورد رابطره برین جوامرع دیاتومرههرا و

عوامم محیطی در مخزن پشت سد طالقان قرار داده شد.

 .2مواد وروش کار
 .1.2تعیین ایستگاههای نمونهبرداری
بعد از بازدید مقدماتی از سط دریاچره توسرط قرای،،
ایستگاههای نمونهبرداری در سه نقطه در طول دریاچه ،به
ترتیب نزدیک دهانه ورودی دریاچه (ایستگاه یک) ،میانره
دریاچه (ایستگاه دو) و نزدیرک ترا سرد (ایسرتگاه سره)
انتخرا شرده و توسرط (Garmin Gps map 62s) GPS
مختصات جغرافیایی آنها به ثبت رسید (جدول.)3

جدول  .1مختصات جغرافیایی ایستگاههای نمونهبرداری دریاچه سد طالقان در مدت مطالعه
نام ایستگاه
ایستگاه 3
ایستگاه 3
ایستگاه 1

مختصات جغرافیایی
12 32 30N
70 13 77E
12 30 11N
70 13 31E
12 30 77N
70 12 17E

موقعیت
روبروی منطقه چشمکان
روبروی روستای زیدشت
نزدیک تا سد

شکل  .1موقعیت ایستگاههای نمونهبرداری دریاچه سد طالقان ،ترسیم شده با نرم افزار ArcGIS
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ایستگاه یک در نزدیکی ورودی آ رودخانه به دریاچه
روبروی منطقه چشمکان قرار داشرت کره دارای امکانراتی
برای اسکان گردشگران بود .ایستگاه دو در میانه دریاچه و
روبروی روستای زیدشت و ایستگاه سره در نزدیکری ترا
سررد ،قسررمتی کرره بیشررترین عمرر ،دریاچ ره در آن قرررار
داشتند .نمونه برداری بصورت دوماه یکبار در اواسط مراه و
در سرراعات اولیره روز از هررر سرره ایسررتگاه انجررام گرفررت.
شاخصهای فیزیکی و شیمیایی مورد بررسی شرامم دمرا،
غلظت اکسیهن محلرول ،هردایت الکتریکری ،pH ،نیتررات
کم ،نیترات محلول ،نیتریت ،آمونیوم ،فسفات کم ،فسفات
محلول و سیلیس بودند .شاخصهای فیزیکی در محم و با
دستگاههای پرتابم اندازهگیری شدند .برای سنجش دمای
آ از دماسنج جیوهای،و جهت سرنجش مقردار اکسریهن
محلول از دستگاه اکسیمتر پرتابم  Jenwayساخت کشور
انگلستان بر حسب  ppmاستفاده شد .جهت انردازهگیرری
اسیدیته و هدایت الکتریکی از دستگاه  pHمتر و  ECمترر
پرتابم  Jenwayاستفاده شد.
جهت اندازهگیری شاخص های شیمیایی نمونههای آ
در تاریکی و به همراه یخ ،به آزمایشگاه انتقال داده شردند.
جهت اندازه گیری نیتروژن کم پس از هضم اکسایشی بره
روم میکروکجلرردال بقیرره مراحررم ماننررد انرردازه گیررری
نیترات محلرول دنبرال شرد .بررای انردازه گیرری نیتررات
محلول از معرف های کلرور سدیم و اسیدسولفوریک غلیظ
( 700میلی لیتر اسید سولفوریک غلیظ 337 +میلریلیترر
آ مقطر) و سولفات اسیدبروسین استفاده و پرس از طری
مراحم مربوطه ،جذ نهایی محلرول در طرول مرو 130
نانومتر قرائت شد .سپس در مقایسه با منحنری اسرتاندارد
جذ دستگاه ،غلظت نیترات نمونره آ محاسربه گردیرد
( .)APHA, 2009نیتریرررت بررره روم  Diazotizationو
جررذ محلررول در طررول مررو  711نررانومتر توسررط
 DR/2500 Spectrophotometer HACHسرنجش شرد.
برررای انرردازهگیررری آمونیرروم ،از معرررف فنررم (محلررول
نیتروپرس رید سرردیم و فنررم در آ مقطررر) ،محلررول بررافر
(محلررول نیترررات سرردیم و سررود در آ مقطررر) و معرررف
هیپوکلریت (محلول اسید دی کلرو ایزوسریانوریک در آ
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مقطر) اسرتفاده و پرس از انجرام مراحرم مربوطره جرذ
محلررول در ط رول مررو  210نررانومتر انرردازهگی رری و در
مقایسه برا منحنری اسرتاندارد دسرتگاه ،غلظرت آمونیروم
مربو به جذ خوانده و محاسبه شرد (.)APHA, 2009
برای سنجش فسفات کم پس از هضم فسفر آلری توسرط
اسید سولفوریک و تبدیم بره اورتوفسرفات مراحرم ماننرد
ارزیابی فسفات محلول دنبال شد ( .)APHA, 2009غلظت
فسفر محلول به روم اسید آسکوربیک ،ایجاد رنگ توسرط
معرف هپتامولیبردات آمونیروم در محریط اسریدی و رنرگ
سنجی در  223نانومتر اندازهگیرری شرد (.)APHA, 2009
سنجش سیلیس نیز بر اسراس واکرنش رنرگ سرنجی در
برابر مولیبدات آمونیم و قرائت جرذ در  130نرانومتر برا
دستگاه اسپکتروفتومتر  DR2500انجام شرد .و در نهایرت
غلظت بی کربنات برا اسرتفاده از معررف فنرم فترالئین و
تیتراسیون اندازه گیری شد (.(APHA, 2009

 .222روش شناسایی دیاتومهها
جهت نمونهبرداری از آ دریاچه از نمونهبرردار روتنرر
استفاده شد .نمونهبرداری در هر ایستگاه در سه تکررار برا
حجم یک لیتر برداشت شدند .بررای نمونرهبررداری از آ
دریاچه جهت شناسایی و شرمارم فیتوپالنکترون در هرر
دوره و در هر ایستگاه 1 ،نمونه از عم ،سی سرانتیمترری
در بطریهای یک لیتری جمعآوری گردید .برای سرنجش
فاکتورهای شیمیایی نیز از هر ایسرتگاه یرک نمونره یرک
لیتری از عم ،سی سانتیمتری آ تهیه و برای انتقال به
آزمایشگاه آماده سازی شد .به منظور شناسایی و شمارم
فیتوپالنکتون هرا از یرک دسرتگاه میکروسرکو نروری برا
بزرگنمررررایی  300تررررا  ،3000الم سرررردویک رفتررررر
( ،)Sedgewick Rafterپیپت ،الم و المم معمولی استفاده
گردیررد .برره علررت پررایین بررودن تررراکم فیتوپالنکتررونهررا
نمونررههررای یررک لیتررری بررا ترره نشررینی و سرریفون آ
سررررطحی برررره  300سرررریسرررری تغلرررریظ یافتنررررد
(.)Presscot, 1970; Belinger and sigee, 2015
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 .0.2تجزیه و تحلیل آماری دادهها
نرمافزارهای آماری مورد اسرتفاده جهرت انجرام رسرم
نمودارها و آزمون ترک متغیرره آنرالیز واریرانس یکطرفره
(آزمرررون تعقیبررری  Excel(2019) ،)Tukeyو SPSS 20
بودند .همچنین آزمرونهرای  multivariateدر نررم افرزار
پرایمر انجام شد.
برررای  32نمونررهبرررداری انجررام شررده در زمررانهررا و
ایستگاهای مورد مطالعه ،جهت تعیرین الگروی تغییررات،
تفاوت ها و تمایز نمونه برداری ها برر اسراس شراخص هرای
فیزیکی و جوامرع گونرههرای شناسرایی شرده دیاتومره از
آزمون ) MDS (Multi-Dimensional Scaleاستفاده شد.
همچنین به منظور نشان دادن تغییررات زمرانی و مکرانی
مقادیر متغیرهای محیطی و تراکم گونه های غالب بصورت
همزمان ،از پالتهای دو بعدی  Bubbleاستفاده شد.
و در نهایررت جهررت بررسرری و تعیررین شرراخصهررای
محیطی مورد مطالعه و مروثر برر پرراکنش دیاتومرههرا در
دریاچررره ،از آزمرررون dbRDA (distance based
) Redundancy Analysisدر نرررم افررزار PRIMER v6
استفاده شد ) .(Anderson et al, 2008الزم به ذکر اسرت
آزمون  RDAدر نرم افزار پرایمر اساسرا و بصرورت پریش
فرض برپایه  distance-basedطراحی گردیرده اسرت .ایرن

()A

آزمون بصورت گرافیک شاخصهای محیطری مروثر و واجرد
همبستگی بر گرادیرانهرای زیسرتگاهی و بصرورت همزمران
موثر بر پراکنش جوامع موجودات را در صورت وجرود رابطره،
نشان میدهد .جهت اجرای آزمون  dbRDAابتدا ماتریکس
 dissimilarityبرررر اسررراس Bray–Curtis coefficient
ساخته شد .همچنین در این تحقی ،ابتدا بر اسراس مردل
رگرسرریونی  stepwiseترراثیر کلیرره متغیرهررای محیطرری
برکلیه گونههای مورد مطالعه بررسی و سرپس برر اسراس
معیار ارزیرابی )AIC (Akaike’s information criterion
متغیرهای محیطی اثرگذار و برازم داده شرده انتخرا و
سپس در محیط آزمون  dbRDAوارد و در پالت مربوطره
نشان داده شدند ).(Anderson et al, 2008

 .0نتایج
نتایج سنجش شاخص های فیزیکی و شیمیایی بیرانگر
کمترین دمای آ در دی ماه  3131بود و در همرین مراه
اکسیهن محلول آ باالترین مقدار خود را داشت pH .آ
در طول مدت مطالعه تغییرر محسوسری نداشرت و پرایین
ترین میزان هدایت الکتریکی آ مربرو بره اسرفند مراه
 3131بود (اشکال  3تا .)7

()B

شکل  .2نمودارمیانگین دمای آب در ایستگاههای مختلف ) (Aو تغییرات میانگین دمای آب دریاچه طالقان در مدت مطالعه )(B

دریاچه پشت سد طالقان (دادهها بر اساس میانگین و انحراف معیار نشان داده شده است
و در سطح خطای کوچکتر از  5/50اختالف معنیداری میان دمای آب در ایستگاهها مشاهده نشد)
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St3

St2
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St1

()B

()A

شکل  .3نمودار میانگین اکسیژن محلول آب در ایستگاههای مختلف دریاچه پشت سد طالقان در ماههای مختلف نمونهبرداری

pH

St3

St1

St2

()B

()A

شکل  .4میانگین pHآب در ایستگاههای مختلف دریاچه پشت سد طالقان ) (Aو تغییرات زمانی آن در مدت مطالعه )(B

(دادهها بر اساس میانگین و انحراف معیار نشان داده شده است و در سطح خطای کوچکتر از  5/50اختالف معنیدار در  pHایستگاهها
و زمانهای نمونهبرداری مشاهده نشد)

()B

()A

شکل  .0هدایت الکتریکی آب در ایستگاههای مختلف ) (Aدریاچه طالقان در مدت مطالعه و تغییرات زمانی میانگین هدایت در مدت مطالعه)(B

(دادهها بر اساس میانگین و انحراف معیار نشان داده شده است و در سطح خطای کوچکتر از  5/50اختالف معنی داری در میزان هدایت الکتریکی
در ایستگاههای مورد بررسی مشاهده نشد)
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 بیست جنس و گونه دیاتومه شناسایی گردید3131 سال
.)3 (جدول

برررر اسررراس نترررایج بدسرررت آمرررده از بررسررری
 ترا دیمراه3131 فیتوپالنکتونهرای دریاچره از اسرفندماه

34 تا زمستان33 زمستان، دریاچه پشت سد طالقان، فهرست جنسها و گونههای شناسایی شده در شاخه دیاتومهها.2 جدول
Phylum

Class

Order

Genus

Species

Bacillariophyta

Mediophyceae

Stephanodiscales

Cyclotell

Cyclotella ocellata

Mediophyceae

Stephanodiscales

Cyclotell

Cyclotella antique

Bacillariophyceae

Bacillariales

Bacillaria

Bacillaria paradoxa

Bacillariophyceae

Cocconeidales

Cocconeis

Cocconeis spp.

Bacillariophyceae

Cymbellales

Cymbella

Cymbella spp.

Bacillariophyceae

Cymbellales

Cymbella

Cymbella lanceolata

Bacillariophyceae

Cymbellales

Cymbella

Cymbella tumida

Bacillariophyceae

Tabellariales

Diatoma

Diatoma vulgaris

Bacillariophyceae

Fragilariales

Fragilaria

Fragilaria virescens

Bacillariophyceae

Fragilariales

Fragilaria

Fragilaria tenera

Bacillariophyceae

Fragilariales

Fragilaria

Fragilaria crotonensis

Bacillariophyceae

Naviculales

Gyrosigma

G. attenuatum

Coscinodiscophyceae

Melosirales

Melosira

Melosira varians

Bacillariophyceae

Naviculales

Naviculales

Navicula spp.

Bacillariophyceae

Bacillariales

Nitzchia

Nitzchia spp.

Bacillariophyceae

Bacillariales

Nitzchia

Nitzschia linearis

Bacillariophyceae

Fragilariales

Synedra

Synedra Formosa

Bacillariophyceae

Fragilariales

Synedra

Synedra ulna

Bacillariophyceae

Naviculales

Pinnularia

Pinnularia viridis

Bacillariophyceae

Naviculales

Sellaphora

Sellaphora pupula

 مبتنری برر کلیره،MDS بر اساس آزمون چند متغیره
، ترراکم کرم دیاتومرههرا، شریمیایی،شاخص های فیزیکی
 در بازه زمانی یکسراله از دریاچره،تراکم گونههای مختلف
 ایستگاههای سهگانه کامالً از یکدیگر متمایز و،سد طالقان
3 تفکیک شدند و بیشرترین نوسرانات زمرانی در ایسرتگاه
 همچنین بر اساس مقادیر شاخص های اندازه.مشاهده شد
،MDS گیری شده و ترراکم سره گونره غالرب در آزمرون
( مربررو برره مرراه اسررفندSamples) نمونررهبرررداریهررای
)2 ) و نمونهبرداری دی ماه(نمونرهبررداری3 (نمونهبرداری
در هر سه ایسرتگاه بیشرترین تفراوت و تمرایز را از سرایر
.)7 ماههای نمونهبرداری نشان دادند (شکم

3131 گونه غالب در نمونره بررداری اول در اسرفندماه
 عردد در377000  برا ترراکمCyclotella ocellata گونه
Cyclotella antique  بعرد از آن گونره.لیترر بروده اسرت
 از سروی دیگرر.)2بیشترین فراوانی را داشته است (شرکم
 وC. ocellata ،حرررداکثر ترررراکم دو گونررره سرررنتریک
 و بالعکس حداکثر1  در اردیبهشت و ایستگاهC. antique
 مشاهده شد (شکم3  در آبان و در ایستگاهS. ulna تراکم
 همچنین مجمو تراکم سه گونه غالب بره.)(B) ( وA) 2
 جرنس و گونره شناسرایی37  درصد و مجمو ترراکم77
 و3 درصد از تراکم کرم رسرید (جردول37 شده به حدود
.)(C) 2 شکم
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()A

()B

()C
شکل  .6دیاتومههای غالب در دریاچه طالقان در بازه زمانی مورد مطالعه ) ،(Aمقایسه تراکم آنها در ایستگاههای مورد مطالعه )(B

و درصد فراوانی گونههای غالب (.)C
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St1

St2

St3

شکل  .7نمودار آزمون  MDSبراساس تغییرات زمانی شاخصهای فیزیکی و شیمیایی اندازهگیری شده و گونههای دیاتومههای شناسایی شده در
ایستگاههای سهگانه دریاچه طالقان در بازه زمانی یکساله( .در فضای هر ایستگاه ،اعداد نشان دهنده زمان نمونهبرداری هستند ،بدین ترتیب که
عدد  1نشان دهنده اولین نمونهبرداری در ماه اسفند2 ،؛ دومین نمونهبرداری در اردیبهشت3 ،؛ سومین نمونهبرداری در تیرماه4 ،؛ چهارمین
نمونهبرداری در شهریور0 ،؛ پنجمین نمونهبرداری در آبان و 6؛ ششمین نمونهبرداری در دیماه) .

بر اساس پرالت  bubbleمربرو بره عمر ،ایسرتگاه و
محم نمونرهبررداری ،گرادیران عمر ،ایسرتگاههرای مرورد
مطالعه در دامنه  20-2متر نشان داده شده اسرت (شرکم
 .)(A) 2همچنین در پالتهای مربو بره  Ca2+و HCO3-
برراالترین میررزان یررونهررای مررذکور در مرراه اسررفند

(نمونهبررداری  ( )3شرکم  (B) 2و ) )(Cو در پرالتهرای
 NO3بالترین میزان نیترات در ماه اسفند (شکم  (E) 2ودر پالت  SiO2-کمتررین میرزان سریلیس در مراه اسرفند
نشان داده شد (شکم .(D) 2

)(A

St1

St2

St3

شکل  .8پالتهای  MDS - Bubbleمبتنی بر تغییرات مکانی و زمانی شاخصهای (A) :عمق کل محل نمونهبرداری/ایستگاه (B) ،غلظت ،Ca++
) (Cغلظت  (D) ، HCO3-میزان  ،SiO2و) (Eمیزان  NO3-اندازهگیری شده در ایستگاههای سهگانه دریاچه طالقان در 6نمونهبرداری در هر ایستگاه در
بازه زمانی یکساله .در فضای هر ایستگاه ،اعداد هر  bubbleنشان دهنده زمان نمونهبرداری هستند ،بدین ترتیب که عدد  1نشان دهنده اولین
نمونهبرداری در ماه اسفند2 ،؛ دومین نمونهبرداری در اردیبهشت3 ،؛ سومین نمونهبرداری در تیرماه4 ،؛ چهارمین نمونهبرداری در شهریور0 ،؛
پنجمین نمونهبرداری در آبان و 6؛ ششمین نمونهبرداری در دیماه  .همچنین در نوار راهنمای سمت راست هر پالت ،نام متغیر و دامنههای مقادیر
متغیر مربوطه ،متناظر با اندازه هر  bubbleنشان داده شده است.
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)(B

St1

St3
St2

)(C

St1

St
2

St3

)(D

St3

St 2
St1

)(E

St 2
St3

ادامه شکل .8

St1
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و براساس پالت های سه گونه غالرب ،همچنران تمرایز
تراکم نمونهبرداریهای ) (Samplesمربو به مراه اسرفند
(نمونهبرداری  )3و نمونهبرداری دی ماه (نمونهبررداری )2
مشاهده شرد و براالترین ترراکم  Cyclotella ocellataدر
تمام ماههای نمونهبرداری در ایسرتگاه ( 1شرکم  ( (B)3و
بالعکس باالترین تراکم  Synedra ulnaدر تمام مراههرای
نمونهبرداری در ایستگاه ( 3شکم  ((D)3نشان داده شد و
مشخص گردید که الگوی پرراکنش Cyclotella antique

با دو گونه دیگر متفاوت و کمترین تراکم این گونه در مراه
اسفند و یک روند افزایش تراکم تا پنجمین نمونرهبررداری
مشاهده شد (شکم .)(C) 3
بررر اسرراس آزمررون  ،dbRDAمشررخص گردیررد ،EC
 ،HCO3سیلیس و فسفات از مهمترین عوامم اثرگذار بررپراکنش دیاتومه هایند و گونه های غالب دیاتومره متمایرم
به آ های با هدایت الکتریکی باالند (شکم .)30

)(A

St1

St 2
St3

)(B

St 2

St3

St1

شکل  .3پالتهای  MDS - Bubbleمبتنی بر پراکنش زمانی و مکانی (A) :فراوانی کل دیاتومهها ،فراوانی گونههای )،C.ocellata (B, C
 C. antiqueو ) Synedra ulna(Dدر ایستگاههای سهگانه دریاچه طالقان در  6نمونهبرداری طی بازه زمانی یکساله .در فضای هر ایستگاه ،اعداد هر
 bubbleنشان دهنده زمان نمونهبرداری هستند ،بدین ترتیب که عدد  1نشان دهنده اولین نمونهبرداری در ماه اسفند2 ،؛ دومین نمونهبرداری در
اردیبهشت3 ،؛ سومین نمونهبرداری در تیرماه4 ،؛ چهارمین نمونهبرداری در شهریور0 ،؛ پنجمین نمونهبرداری در آبان و 6؛ ششمین نمونهبرداری
در دیماه .همچنین در نوار راهنمای سمت راست هر پالت ،نام متغیرهای تراکم کل و تراکم گونه مربوطه به همراه دامنههای مقادیرتراکم ،متناظر با
اندازه هر  bubbleنشان داده شده است.
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(C
)

St 2

St1

St3

)(D

St 2

St3

St1

شکل  -15نتایج آزمون  : dbRDAمحور افقی  07/2درصد از واریانس تراکم گونههای فیتوپالنکتونی را به همراه پارامترهای محیطی و محور
عمودی 24/3از واریانس تراکم و پارامترهای اندازهگیری شده در دریاچه طالقان و بازه زمانی مورد مطالعه را توصیف نموده است .همچنین گزینش
متغیرها و گونههای نشان داده شده در پالت بر اساس رگرسیون  Stepwiseو برازش داده شده توسط معیار ارزیابی
) criterionصورت گرفته است.

AIC(Akaike’s information
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 .0بحث و نتیجهگیری

تاثیر خصوصیات ژئوشیمیایی ماننرد  pHو میرزان عناصرر
معدنی هستند ( .)Tolotti, 2001نترایج مشرابهی در یرک
چشمه کارستیک در ترکیه (چشرمه  )Çepniبرا غلبره 21
درصرردی دیاتومررههررا در طررول سررال مشرراهده شررد
( .)Celekli and Külköylüoğlu, 2007همچنرررین
دیاتومهها گروه غالب دریاچره کارسرت  Dumreدرآلبرانی
بودند (.)Kupe et al., 2010
از سوی دیگرر براسراس آزمرون چنرد متغیرره ،MDS
مبتنی بر ارزیابی اثرر شراخص هرای محیطری ،شریمیایی،
تراکم کم دیاتومهها ،ترراکم گونرههرای مختلرف ،در برازه
زمانی یکساله از دریاچه طالقان ،الگوی پراکنش متمرایزی
برای ایستگاههای سهگانه مشخص گردیرد (شرکم  2 ،7و
 .)3و نتیجرره گیررری شررد کرره گونررههررای  Cyclotellaدر
آ های سطحی مناط ،و ایسرتگاههرای عمیر،ترر ترراکم
برراالتری را نشرران مرریدهنررد (شررکم .) (C)3همچنررین
گرافهرای  Bubbleدر ایرن آزمرون براالترین ترراکم کرم
دیاتومههرا (شرکم )(A)3و کمتررین ترراکم  S.ulnaرا در
تمام ماه های نمونه برداری در ایستگاه  ،1قسمت عمیر ،و
نزدیررک سررد دریاچرره نشرران داد ((شررکم .)(D) 3نتررایج
تحقیقات  Zhangو همکاران در دریاچرههرای پشرت سرد
 Datun ،Donghuو  Shuangwangchengدر سال 3033
نشرران داد کرره گونررههررای  Cyclotellaآ هررای سررطحی
مناط ،عمی،تر دریاچهها را بررای رشرد و تکثیرر تررجی
میدهند زیرا سایز کوچک (  )7-1 µامکان تنظریم عمر،
مطلو را برای آنها فراهم میآورد ،امرا ایرن امکران بررای
گونررررههررررای  Synedraوجررررود نرررردارد .در نمررررودار
 MDS- Bubble: Synedra ulnaکاهش قابم توجه تراکم
 S. ulnaدرتابستان و نمونهبررداری چهرارم (شرهریورماه)،
میتواند نشراندهنرده گرمرای آ الیره سرطحی ،کراهش
ویسکوزیته آ و فرورفتن گروهی از افراد ایرن گونره باشرد
(شکم) .)2(Aاز سوی دیگرباالترین تراکم  S. ulnaدر تمرام
ماه های نمونه برداری درایستگاه  3مشخص گردید ((شکم3
) .)Bubble plot: Synedra ulna ،(Dزیرا تراکم این گونره
از دیاتوم در آبهای کم عمر ،لیترورال ،مرتالطم و در زمران
سیال ها به حداکثر میرسد (.)Zhang et al, 2019

بررسرری اطالعررات حاصررم از سررنجش شرراخصهررای
فیزیکی آ دریاچه سد طالقان در مدت مطالعه نشان داد
که هیچ گونه اختالف معنی داری بین مقادیر شاخصهای
فیزیکررری در ایسرررتگاههرررای مختلرررف وجرررود نررردارد
( )One way ANOVA, P>0.05و هرر سره ایسرتگاه در
شرایط یکسانی قرار داشتند (اشکال 3تا .)7
نتررایج حاصررم از مطالعررات فیتوپالنکتررون در دریاچرره
طالقرران مشررخص نمررود کرره دیاتومررههررا گررروه غالررب
فیتوپالنکتونها در طول سالانرد .همچنرین برا توجره بره
حضررور ممتررد  Cyclotella ocellataو  C. antiqueو
 S. Ulnaدر تمام طول سال و در تمام ایستگاههرای مرورد
مطالعه (شکم  (A) 2و ) ،)(Bو با توجه به درصد فراوانری
گونههای غالرب و سرهم انرد  37جرنس و گونره دیگرر
(جدول  3و شکم  ،)(C) 2مری تروان گونره هرای غالرب را
دیاتومه به عنوان شاخص فیتوپالنکترونی در دریاچره سرد
طالقرران دانسررت .حضررور دیاتومررههررای سررنتریک در
دریاچههای الیگوتروف ترکیه در تمرامی فصرول سرال بره
ثبت رسیده است ( .)Yilmaz, 2013و گونههایی از جنس
 Cyclotellaدر دریاچههای مناط ،آلپ و زیرآلپ غالبیرت
دارنررد ،گونررههررای جررنس  Cyclotellaبررر اسرراس عرررض
جغرافیایی ،ارتفا از سط دریا ،غلبه بر دماهرای پرایین و
شرایط الیگوتروف به عنوان تاکسای آلپی شناخته شدهانرد
( .)Frosström et al.,2005جرنس  Cyclotellaتاکسرون
غالب دریاچههای اولترا الیگوتروف (دریاچره  ،)Hovsgolاز
مجموعرره دریاچررههررای  Mongolianژاپررن شررناخته شررد
(.)Mitamura et al., 2010; Zhang et al, 2019
همچنین جنس  Cyclotellaجنس شاخص دریاچره هرای
شدیداً الیگوتروف اروپاست.
بر اساس میانگین ساالنه pHآ به نظر میرسرد غلبره
دیاتومهها در دریاچه سد طالقان به دلیرم جرنس بسرتر و
حوزه آبخیز آهکی این دریاچه باشد (شکم  .)1دیاتومههرا
گرررروه غالرررب در دریاچرررههرررای منررراط ،آهکر ریانرررد
( )Celekli and Külköylüoğlu, 2007و به شردت تحرت
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تحقیقات نشان داده است ترکیب گونههای دیاتومههرا در
دریاچهها و اکوسیستمهای آبی مختلف تحت تراثیر چنردین
متغیررر و بررویهه جریرران آ  ،عمرر ،زیسررتگاه و بررار ورودی و
مقرادیر نوترینرتهرا قررار دارد ( Vasiljević et al., 2017,
 .)Zhang et al, 2019بنررابراین عامررم غلبرره  S.ulnaدر
منطقرره نزدیررک برره ورودی رودخانرره (براسرراس میررانگین
ساالنه ،شکم) )2(Aو در تمرام مراه هرای سرال (شرکم 3
 )Buuble plot: Synedra ulnaمیتواند ناشری از شررایط
هیدرولوژیک متفاوت در ایستگاه  3و قابلیت رشد و تکثیر
این گونه در آ های مرتالطم باشرد ( O’Driscoll et al.,
.)2012, Zhang et al, 2019
بسیاری از محققین بویهه در سالهای اخیر به بررسری
تاثیر عوامم محیطی برر پرراکنش فیتوپالنکترون و برویهه
دیاتومررههررا پرداختررهانررد ( ;Onitsuka et al., 2016
.)Teittinenetal et al., 2016; Piano, et al., 2017
تحقیقات در سراختار جمعیرت دیاتومرههرا در تعردادی از
دریاچه های پشت سد نشان داده است شکوفایی گونه های
 Synedraمیتواند منجر به مسدود شدن فیلترهای تصفیه
آ گردد و سالمت و کیفیت آ شر را تحت تاثیر قررار
دهد ) (Joh et al., 2011; Xue et al., 2016و نتایج ایرن
تحقیقات نشران داد پرایش مسرتمر ترراکم و تکثیرر ایرن
دیاتومه جهت حفاظت از سیستم هرای تصرفیه آ امرری
ضروری بشمار میرود .از آنجا که دو گونره  C. ocellataو
 ،Synedra ulnaدو گونه اول غالب در تمام ایسرتگاههرا و
تقریبا در تمام طول سال در دریاچه طالقان برودهانرد لرذا
باید عوامم موثر بر پراکنش آنها مرورد بحرق قررار گیررد.
بیشررتر گونررههررای شرراخه دیاتومررههررا کلسرریم دوسررت
( )calciphilousبرروده و اغلررب در شرررایط وفررور عناصررر
معرردنی و ترکیبرراتی چررون  Ca(HCO3)2و آ هررایی بررا
هرررردایت الکتریکرررری برررراال مشرررراهده مرررریشرررروند
(.)Celekli and Külköylüoğlu, 2007; Zhang et al, 2019
آزمون  dbRDAدر دریاچه طالقران ،نشران داد کره  ECو
 HCO3از عوامم مروثر برر پرراکنش دیاتومرههرا و برویههگونههای غالب محسو میشرود (شرکم .)30در دریاچره
کوهستانی  Paioneایتالیا ،افزایش  pHو قلیائیت منجر به
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افررررزایش فراوانرررری شرررراخه دیاتومررررههررررا شررررد
( .)Pugnetti and Bettinetti, 1999همچنین دیاتومرههرا
در نواحی غنی از سیلیس و نوترینت غالب بوده و شررایط
گررردم و دمررای آ بررررای حضررور آنهررا الزم اسرررت
( .)Holopainen and Letanskaya, 1999جالرب توجره
اینکه بر اساس آزمون  ،dbRDAغلظت فسفات و سیلیس
تاثیر مثبت و میرزان نیتررات تراثیر منفری برر پرراکنش و
تراکم  Cyclotellaدارد و لذا بنظر میرسد کمبود فسفات
و سیلیس عامرم محردودیت شرکوفایی ایرن گونره هرا در
دریاچه طالقان باشد (شکم.)30
از سوی دیگر توالی های فصلی دیاتومه ها در مطالعرات
مختلف مورد بحق قرار گرفتهانرد ( Teittinenetal et al.,
.)2016; Piano, et al., 2017; Zhang et al, 2019
دیاتومهها گروه غالب دوره گردم بهاره در دریاچه مرتفرع
کوهستانی Tovelایتالیا بودند ( .)Calliari et al., 2006بر
اسرراس نظررر  ،)3002( Reynoldsجررنس  Cyclotellaدر
دسته زیستگاهی  Aقرار دارد .زیستگاه ایرن گرروه آبهرای
شفاف گردم یافته بوده ،بره کراهش نرور و کمبرود مرواد
مغذی مقاوم و بره افرزایش  pHو کرم شردن سریلیس در
آ هررررای الیرررره بنرررردی شررررده حسرررراس هسررررتند
( .)Soylu and Gönülol, 2010بر اساس مطالعات مذکور
هنگامی یک گونه شکوفا میشود که تراکم آن بره  302ترا
 307سلول در لیتر برسد و لذا در دریاچه طالقران اگرچره
برای هر سه گونه یک افزایش تراکم در بهار یا پائیز و یک
کاهش میانگین تراکم در ماه های گرم مشخص گردید امرا
توالی های فصلی سه گونه غالب متفاوت بود (شکم)،)2(A
بر اسراس آزمرون  MDSشرکوفایی و تروالی هرای فصرلی
مشخص و متمرایزی در مراههرای تابسرتان ،بهرار و پراییز
مشاهده نشد (شرکم  .( (A)3در مجمرو دیاتومرههرا بره
خوبی با شرایط دما و نور اند و آشرفتگیهرای ناشری از
گردم بهاره و پاییزه سازگارند و برا داشرتن ویهگری نررخ
رشد سریع در این فصول غالب مریشروند (شرکم ) 2(Aو
 .( (A)3فشررار چراگررری ضررعیف زئوپالنکتررونهررا روی
دیاتومهها امکان تشکیم حداکثر بیرومس سراالنه را بررای
آنها فراهم میکند .با اینحرال ،در زمران حرداکثر بیرومس
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بنابراین براساس تراکم کم دیاتومهها و گونههای غالب
می توان چنرین نتیجره گرفرت کره دریاچره سرد طالقران
میتواند از نظر تروفی در گرروه دریاچرههرای الیگروتروف
 در این دریاچه دورههای سکون و گردم.طبقهبندی شود
تاثیری بر شکوفایی دیاتومه ها نردارد و بره دلیرم هردایت
 نرو بسرتر آهکری و میرانگین،الکتریکی و بیکربنات براال
 دیاتومررههررا و بررویهه دیاتومررههررای،پررایین دمررای سرراالنه
.سنتریک فرصت غلبه مییابند
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