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 31 1390مجله علوم زیستی واحد الهیجان، سال پنجم، شماره اول، بهار 

 ها در دریاچه شورابیل  اردبیل نقش آن فراوانی پالنکتونی و پراکنش و
  

   2مکارمی  مرضیه، 1*آرا سبک  جلیل
  66  :پستی صندوق ایران،  - بندرانزلی ،کشورهای داخلی  آبزی پروری آب وهشکده ژپ -2و *1

jsabkara@yahoo.com  
  

  21/9/89: تاریخ پذیرش    2/4/89 :تاریخ دریافت
  

    چکیده
ماهی  جهت افزایش تولیدات عنوان مطالعات پایه دره های پالنکتونی ب شورابیل، بررسی سد  دریاچۀ  های طرح جامع شیالتی پژوهش در

  برداری نمونه .اردبیل انجام گرفت استان در  1386الی پاییز   1385 طی پاییز سال صورت فصلیه ب این مطالعات. نظرگرفته شد این دریاچه در در
 وجهت )تور پالنکتون از عبور  بدون( لیترآب  یک نظر مورد ایستگاه  از  نحوکه  بدین ، گرفت  متر انجام 2 طوله پلیکا ب  لوله  توسط  پالنکتونی

کننده  محفظه جمع( درکلکتور  شده  جمع  عصاره و رفیلت ،گیر پالنکتونزئو تور  توسط و برداشتهرا  لیترآب 30 نیز  زئوپالنکتونی  برداری  نمونه
سازی  از آماده ، درآزمایشگاه بعدهنمود فیکس درصد 4  نسبت  به  فرمالین با ها را نمونه نهایت  ، در ریختیم  برداری نمونه  ظرف در را )نمونه
 26شاخه و  3زئوپالنکتون   در و  جنس 54شاخه و  5  ونیفیتوپالنکت های پژوهش در .ند شمارش شد ها با میکروسکوپ اینورت شناسایی و نمونه

از    عبارت آن  های جنس  کلروفیتابوده که مهمترین مربوط به شاخه   سد مخزنی این  در فیتوپالنکتونی  غالبیت . شناسایی گردید نسج
Dictyosphaerium, Ankistrodesmus   وTetraedron تابستان فصل  به  مربوط  نکتونی نیز فیتوپال تنوع و  تراکم بیشترین ،هستند 

 سیانوفیتا با شاخه .دارد دربر جمعیت ساالنه فیتوپالنکتونی را درصد  5/62 بوده که لیتر در عدد 13×107 کلروفیتامیانگین تراکم ساالنه . باشد می
درصد  1/0 پیروفیتا با درصد و 4/0 ، اوگلنوفیتا باددرص 5/3باسیالریوفیتا با   های شاخه. دارد قرار  دوم ردۀ  در  ساالنه  درصد جمعیت 5/33

، Tintinnopsis های با جنس شاخه سیلیوفورا  به مربوط زئوپالنکتونی جمعیت بیشترین .بودند  بعدی  های رده در  ساالنه  جمعیت
Tintinuidium وCoelps 3820تراکم ساالنه این شاخه  نگینمیا. باشد بیشترین تنوع وتراکم زئوپالنکتونی نیزمربوط به فصل تابستان می 

  ساالنه  جمعیت درصد 8/43با   مجموع در روتاتوریا  شاخه. دربر دارد را ساالنه زئوپالنکتونی  درصد جمعیت 51بوده که لیتر در عدد
. دداشتن قرار  بعدی  های مرتبه در  ساالنه  جمعیت درصد 1/5با   مجموع کالدوسرا در پودا وراسته کوپه  ردهآرتروپودا با   و شاخۀ زئوپالنکتونی 

  های وگونهاستعداد   که این دریاچه دارای  داده  نشان بررسی تغذیه ماهی و  آب  و شیمیایی  فیزیکی  های داده و پالنکتونی مشاهدات مقایسه
  ماهیان تولید افزایش  جهت آبی منبع این طبیعی یرذخا توان از ، بنابراین می بوده  ها آن  الروهای  پرورش ماهیان و و تغذیه  جهت پالنکتونی مناسب

  . کرد استفاده شیالتی  ارزش با
  
  .،  زئوپالنکتون، ماهی، فیتوپالنکتوندریاچه شورابیل اردبیل: کلیدی کلمات
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  1390مجله علوم زیستی واحد الهیجان، سال پنجم، شماره اول، بهار    32

  مقدمه
طول  48ْ - 15َ  الی  48ْ - 17َ در "شورابیل"  دریاچه

ه ب عرض شمالی 38ْ – 12َ   الی  38ْ – 17َ شرقی و
یک ناودیس  ورت یک حوض بسته رسوبی درص

های جنوب شهر اردبیل و  کوهپایه نامتقارن کم عمق در
مساحت آن بالغ بر . آن قرار دارد کیلومتری 2 حدود در

متر  میلیون 14حدود  گنجایش آن در هکتار و 170
 85/9این حالت حدود  عمق آن در حداکثر مکعب و

دریاچه  آب). 1شکل () 5(متر برآورد شده است 
شور بوده و بعد از دریاچه ارومیه از درگذشته شورابیل 

با  1374 سالاز اما  ،نظر شوری در رتبه دوم قرار داشت
توسط یک  "بالیقلو چای"  وارد کردن آب رودخانه

رتیب با از بین ت، بدین شیرین شد آنکانال ورودی آب 
دریاچه برای پرورش ماهی مساعد آب  ،رفتن شوری
ن دریاچه دارای دو کانال کوچک ای. شده است

رودخانه بالیقلوچای تنها ورودی . باشد خروجی نیز می
رود  بزرگ های نسبتاً یکی از رودخانه واین دریاچه 

رود کورا و سپس به دریای خزر  به است که ارس 
حال حاضر یکی از  دریاچه شورابیل در .ریزد می
گاه زیست های طبیعی استان اردبیل و ترین تاالب مهم
ه های متنوع پرندگان مهاجر آبزی بشمار رفته که ب گونه

این  نیمه اول بهار در خصوص از نیمه دوم پاییز تا
  .  کنند دریاچه زیست می

 1930  دهه اواخر در سدها احداث توسعه با همراه
 بنتوزهاو ها، پالنکتون  بررسی با  آبی  مخازن این مطالعات
 در  ماهی  تولیدات  ایشافز  آن از  هدف و شروع  ماهیان
 تام  وابستگی امر  این  که) 41(   است  بوده ها دریاچه  این

 ثانویه تولیدات و )ها فیتوپالنکتون( اولیه تولیدات  به 
    .)22( دارد )ها زئوپالنکتون(

 فاقد و  میکروسکوپی گیاهانی ها فیتوپالنکتون
  نتولیدکنندگا  عنوان  به و  شناوری مستقل بوده قدرت
  خاصی اهمیت از  آبی   های اکوسیستم در  اولیه

 قرار ها فیتوپالنکتون بعد از ها زئوپالنکتون. برخوردارند
مورد  غذایی  زنجیره  بعدی  گروه  توسطخود   که  داشته

  ماهیان  بچه بیشتر  آغازین  غذای و  گرفته قرار  مصرف
 تیفراز رو  ماهیان  الروهای از  بسیاری  ، چنانچههستند
 خصوصه ب روتیفرها) 21( کنند می تغذیه

Brachoinus calyciflorus برای  مناسبی  غذای  
  آغازین  غذای  عنوان  به  شیرین  آب  الرو ماهیان  تغذیه
بقاء   میزان  داشتند که  بیان  همچنین ها ، آن)39( باشد می
روتیفر   از این  که  هنگامی  سوف  ماهی  رشد الرو بچه و

 در را روتیفرها  اهمیت.  است کند بسیار باال  می  هتغذی
ه ب  انرژی و پروتئین  میزان از نظر  الرو ماهیان تغذیه

 است  توجه  قابل  سه امگا،  نوع  چرب  اسیدهای  خصوص
)32(.  

  و هیدروبیولوژی  هیدرولوژیهای  بررسی  اگرچه
  یطوالن نسبتاً  سایر کشورها سابقه در  آبی  های در محیط

از   ضیبع  مطالعه تنها به و  جوان  ایران اما در دارد،
  سد مخزنی  مطالعات  ازجمله.  است  شده  آبگیرها خالصه

 1380  تا سال  تناوبه و ب  شروع 1353  از سال  که  ارس
  شیالتی  کاربردهای  به  توجه  آن از  و هدف  داشته  ادامه

  برداری  بهره  تناضم  جهت  ابعاد لیمنولوژیک بر  با تکیه
 1377  در سال .)8و6(  است  بوده سد ارس   از دریاچه
  این  ماکو و مهاباد توسط  مخزنی  سدهای  جامع  مطالعات
  این  دارکردن ماهی در زمینه  مشابه  و نتایجی  نجاممرکز ا
  .)7و  1(آمد   بدست  مخازن

اینکه تاکنون هیچگونه مطالعات جامع   با توجه به
روی دریاچه شورابیل  هیدروبیولوژی بر لوژی وهیدر

پشت  های اهمیت شیالتی دریاچه با نظر به  انجام نشده و

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  33   ... ها در نقش آن فراوانی پالنکتونی و پراکنش و

های  مهمترین آن نیز استفاده بهینه از ظرفیت سد که
زایش تولید انواع ماهیان در موجود و نیز امکان اف

و با  باشد دریاچه می) ستون آبی(های مختلف آب  الیه
تحقیقاتی در تعیین این ظرفیت توجه به نقش بررسی 

استفاده بهینه از تولیدات شیالتی در این   جهت
اکوسیستم، الزم گردید تا اطالعات جامعی از 

ستی دریاچه شورابیل و نیز زیهای زیستی و غیر ویژگی

  به  توانه بآمده و و حاشیه آن بدست ورودی 
   .فتیا  دست  زمینه  این در  قطعی و  مشخص  های دیدگاه
  

  ها  روش و مواد
هیدرولوژی و (جهت اجرای مطالعات لیمنولوژی 

  به  دریاچه مصنوعی شورابیل، با توجه) هیدربیولوژی
و بررسی جنس بستر و عمق آب تعداد   دریاچه  وسعت

 شد  سد تعیین  مطالعاتی در داخل دریاچه  ایستگاه 5
  ).1شکل (

 

  
 نکتونی در دریاچه شورابیلبرداری پال های نمونه موقعیت ایستگاه :1شکل 
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  1390مجله علوم زیستی واحد الهیجان، سال پنجم، شماره اول، بهار    34

  که  بوده فصلی طوره ب  پالنکتونی  های برداری  نمونه
  برداری سد، نمونه  دریاچۀ  متوسط  عمق  به  توجه با

 پلیکا لوله توسط  آن مختلف  مناطق در پالنکتونی
)P.V.C( جهت  که نحو  ، بدین گرفت انجام 
  بدون نظر مورد  ایستگاه از  آب لیتر  یک ها فیتوپالنکتون 

 برداری نمونه  برای و  پالنکتون تور از عبور
  برداشته را  لیترآب 30پلیکا  لوله  توسط نیز  زئوپالنکتونی 
  عصاره و  نموده فیلتر  میکرون 30  پالنکتون تور  توسط و

 در را )کننده نمونه محفظه جمع( درکلکتور  شده  جمع
 با ها را  نمونه  ایتنه در و  ریخته  برداری نمونه  ظرف
 به  مطالعه  و جهت  فیکس درصد 4  نسبت  به  فرمالین

  های نمونه  آزمایشگاه در . نمودیم  منتقل  آزمایشگاه 
 به  پیپت  توسط  کردن  همگن از بعد فیتوپالنکتونی 

 کافی  زمان از بعد و منتقل  لیتری  میلی 5  های محفظه 
  بررسی اینورت  پ میکروسکو وسیلهه ، ب رسوب  جهت 

  حجم تعیین  از بعد نیز زئوپالنکتونی  های  نمونه. شدند
 مورد  شده  گفته  روش  مطابق)   شده فیلتر  آب  عصاره(

  تراکم  بررسی و  برداری مونهن .گرفتند قرار  بررسی
جهت  و 36 و 19  منابع از  استفاده با ها پالنکتون  جمعیتی
،  34،  33، 31، 30، 24ابع من ها از پالنکتون شناسایی

 لیتر در  پالنکتونی  تراکم  نهایت در .استفاده شد 38و 35
  تحلیل و تجزیه  جهت . تعیین گردید هر ایستگاه  در 

  نرم توکی و تستآنالیز واریانس بر اساس  از ها داده
از  محاسبات و نمودارها  ترسیمبرای و  SPSS  افزار
  . ردیداستفاده گ   Excelافزار  نرم

  
  نتایج

ر د  فیتوپالنکتونی  کیفی  بررسیدر   :فیتوپالنکتون 
در  1385 -86 سال بیل درارد شورابیل   دریاچه  مطالعات
  در این  شد که  شناسایی  فیتوپالنکتونی  جنس 54  مجموع

  جنس  19باسیالریوفیتا،   شاخه  به  مربوط  جنس  19   بین
 3، سیانوفیتا  از شاخۀ  سجن 9فیتا، کلرو شاخه  به  مربوط
اوگلنوفیتا   از شاخۀ  جنس 4پیروفیتا و   از شاخۀ  جنس

  شده  مشاهده  های جنس تنوع  بیشترین  که  شده  شناسایی
 استو باسیالریوفیتا بوده  های کلروفیتا شاخه  به  مربوط

  .)1جدول (
غالبیت  نشان داددر این بررسی   کمی  بررسی  نتایج

درصد  5/62 بوده که  Chlorophytaبا شاخه 
باشد،  دارا می  جمعیت فیتوپالنکتونی را در طول سال

درصد و شاخه  5/33 با Cyanophytaهای  شاخه
Bacillariophyta  های بعدی  درصد در مرتبه 5/3با

درصد و  Euglenophyta  4/0های شاخه. هستند
درصد بخش ناچیزی از  1/0با   pyrrophytaشاخه

طول سال دارا  در این دریاچه را نکتونیجمعیت فیتوپال
  .)1 نمودار( هستند
های  با جنس شاخه سیانوفیتا فصل پاییز در -

Oscillatoria وMicrocystis میانگین فراوانی  و
شاخه . دارند بیشترین جمعیت را لیتر در عدد 5/4×107

  و Ankisrodismusهای  جنس با کلروفیتا

Scenedesmus  و Tetraedron  یانگین م و
لیتر و شاخه باسیالریوفیتا با  در عدد 2/2×107 فراوانی
 Cyclotella و Synedra   ،Navicula های  جنس

 مرتبه بعدی قرار لیتر در در عدد 7/1×107با میانگین 
های  با جنس  Euglenophytaهای  شاخه. دارد

Euglena  ،Phacus  وPyrrophyta    با جنس
Peridinium راوانی کمی برخوردار این فصل از ف در

 عدد 3/1× 108با فراوانی  1این فصل ایستگاه  در .هستند
  .لیتر وآبان ماه از بیشترین جمعیت برخوردار هستند در
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  35   ... ها در نقش آن فراوانی پالنکتونی و پراکنش و

دلیل یخبندان ه در دی ماه ب و درفصل زمستان -
این فصل شاخه کلروفیتا با  در. برداری انجام نشد نمونه
  Ankisrodismus،  Scenedesmusهای  جنس

میانگین فراوانی این شاخه . غالبیت دارند Codatellaو
های سیانوفیتا با  شاخه .باشد لیتر می درد عد 1/7×107

 و Microcystisو Oscillatoriaهای  جنس
 و لیتر در عدد 6/1×107 فصلی میانگین فراوانی

 Synedra   ،Cyclotella های  باسیالریوفیتابا جنس
شاخه  .رار دارندبعدی ق های مرتبه در Diatoma و

جمعیت  Trachelomonasاوگلنوفیتا با جنس 
ای  این فصل نمونه از شاخه پیروفیتا در .ناچیزی دارد
 در عدد 6/3× 108با فراوانی  5ایستگاه . مشاهده نشد

  .اسفند ماه از بیشترین جمعیت برخوردار هستند لیتر و
با میانگین  کلروفیتا شاخه بهار فصل در -
 های جنس و لیتر در عدد 4/4×107فراوانی

Ankistrodesmus ،Codatella و 
Dictyosphaerium های  شاخه .غالبیت دارند

، Anabaena  ،Microcystisهای  سیانوفیتا با جنس
Oscillatoria  وAnabaenopsis  با میانگین

 باسیالریوفیتا با شاخه و لیتر در عدد 4/1×107 فراوانی
با  NitzschiaوCyclotella ، Synedraهای  جنس

های بعدی  رده در لیتر در عدد 6/1×106میانگین فراوانی
 و Euglenaهای  شاخه اوگلنوفیتا با جنس. هستند

Trachelomonas شاخه پیروفیتا با جنس  و
Gymnodinium فراوانی کمی  این فصل از در

 عدد 6/2×108 با فراوانی 1ایستگاه  بهار در .برخوردارند
بیشترین فراوانی جمعیتی  ه ازاردیبهشت ما لیتر و در

   .برخوردار هستند
با افزایش دما، شاخه سیانوفیتا   در فصل تابستان -

 و  Oscillatoria ،Microcystis  های با جنس

Anabaena میانگین فراوانی این شاخه  غالبیت یافته ،
شاخه کلروفیتا با  .عدد در لیتراست  5/9× 107

 ،Tetreadern ،Ankisrodismusهای  جنس
Scenedesmus و Codatella با میانگین فراوانی 

با  و شاخه باسیالریوفیتا لیتر در عدد 1/ 6×106
، Stephanodiscus ،Cyclotellaهای  جنس

Synedra عدد در لیتر در 9/9×106میانگین فراوانی  و 
های  های اوگلنوفیتا با جنس شاخه .های بعدی هستند رده

Euglena وTrachelomonas خه پیروفیتا با شا و
این  در Peridiniumو  Gymnodiniumجنس 
در این فصل . فراوانی کمی برخوردار هستند از فصل نیز
عدد در لیتر و تیرماه از    1/2×108با  فراوانی  2ایستگاه 

  .بیشترین  فراوانی جمعیتی برخوردار هستند
  

  زئوپالنکتونی  کیفی  بررسی در :زئوپالنکتون
جنس  26 شاخه زئوپالنکتونی و 3 شورابیل  دریاچه

   به  مربوط  جنس 9  بین  در این .شناسایی شد
Protozoa های  و شاخهRhizopoda و 

Ciliophora  ،13 شاخۀ  به  مربوط  جنس  
Rotatoria از شاخۀ و   Arthropoda )و )  نبندپایا

 همراه مرحله جنینی وه ب   جنس  Cladocera  3    راسته
  ناپلی  مرحلۀ  همراهه ب  جنس Copepoda 1رده از 
  .)3جدول ( گردید  مشاهده  ها آن

  دریاچه در  پالنکتونیزئو  کمی بررسی  نتایج
 مربوط زئوپالنکتونی  جمعیت درصد  بیشترین شورابیل

  شامل را درصد آن 51 که  بودهCiliophora   شاخۀ  به
  درصد و شاخۀ 8/43با Rotatoria  شاخۀ. گردد می

 1/4  آن  ناپلی  همراهه ب Copopoda ده با ر پوداآرترو
 و  درصد جمعیت 1با  Cladocera راسته درصد و

، ترکیب جامعه درصد 1/0با  Rhizopodaشاخه 
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زئوپالنکتونی دریاچه شورابیل اردبیل را درطول سال 
  .)2نمودار ( دارا هستند

 های جنس سیلیوفورا با فصل پاییز در -

Tintinnopsis ،Tintinuidium و Coelps و 
 غالبیت دارندلیتر  در عدد 1964میانگین فراوانی 
داران در برابر فیکساتیو  های مژه تعدادی از جنس

دهند  وده و شکل اصلی خود را از دست میحساس ب
ذکر  )Unkhown(این گروه تحت عنوان ناشناخته 

را در   Ciliophoraاند که قسمت اعظم جمعیت  شده
بیشترین جمعیت . دهند می سطح دریاچه تشکیل

شاخه روتاتوریا . مشاهده گردید 1ان در ایستگاه دار مژه
 Pompholyx ،Polyarthraهای   با جنس

 رد عدد 980میانگین فراوانی فصلی  و  Keratellaو
، رده کوپه از شاخه آرتروپودا. رده بعدی است لیتر در

ناپلی آن با میانگین فراوانی  و Cyclopsپودا با جنس 
 های راسته کالدوسرا با جنس لیتر و در عدد 198فصلی 

Moina و Daphnia با  ها و و مرحله جنینی آن
رده بعدی  لیتر در در عدد 89میانگین فراوانی فصلی 

  و  Difflugiaهای  از شاخه ریزوپودا جنس. قرار دارد
Cyphoderia با   1ایستگاه  .  فراوانی کمی دارند

این فصل  ماه در مهر تر ولی در عدد 6996فراوانی 
  .بیشترین فراوانی را داشتند

) برداری نگردید دی ماه نمونه( فصل زمستان -
این فصل جمعیت  در. نیز وضعیتی مشابه پاییز دارد
 Tintinnopsisجنس  شاخه سیلیوفورا افزایش یافته و

میانگین فراوانی . از این شاخه بیشترین فراوانی را دارد
شاخه . لیتر است در عدد 5233 فصلی این شاخه

با میانگین فراوانی  و  Synchaetaروتاتوریا با جنس 
رتبه بعدی است سایر  لیتر در در عدد 796فصلی 
های این شاخه از فراوانی چندانی برخوردار  جنس

ناپلی آن  و  Cyclopsاز سخت پوستان جنس . نیستند
از شاخه  لیتر و در عدد 409میانگین فراوانی فصلی 

 3ایستگاه  جمعیت کمی در Arcellaوپودا جنس ریز
فصل زمستان و اسفندماه جمعیت  در. مشاهده شد

با فراوانی  5کتونی افزایش یافته و ایستگاه زئوپالن
  .لیتر بیشترین مقدار را دارا بوده است در عدد 10868
جمعیت زئوپالنکتونی کاهش  فصل بهار در -
 984انگین فراوانی این فصل هم سیلیوفورا با می ، دریافته
مهمترین . دهند لیتر بیشترین جمعیت را نشان می در عدد
، Tintinnopsisهای این شاخه  جنس

Tintinnidium ها های تغییر شکل یافته آن فرم و 
)Unknown (های  شاخه روتاتوریا با جنس. هستند

Keratella ، Pompholyxa ، Filinia  و
Synchaeta رد عدد 523میانگین فراوانی فصلی  و 

رده  از شاخه آرتروپودا و .رده بعدی است لیتر در
Copepoda جنسCyclops  ناپلی آن میانگین  و
های  با جنس وکالدوسرا لیتر در عدد 182فراوانی فصلی 

Bosmina و Daphnia ها با  مرحله جنینی آن و
لیتر از مهمترین  در عدد 13میانگین فراوانی فصلی 

از . این فصل هستند یی شده درهای شناسا زئوپالنکتون
و  Arcellaهای   شاخه ریزوپودا جنس

Cyphoderia  جمعیت کمی مشاهده شدند با .
   این فصل مربوط به بیشترین فراوانی جمعیتی در

فروردین ماه  لیتر و در عدد 4048با فراوانی  4ایستگاه 
  .   زئوپالنکتونی را نشان داده است بیشترین جمعیت

ا جمعیت دلیل گرمی هوه ب ستاندر فصل تاب -
باالترین . گیری یافته است زئوپالنکتونی افزایش چشم

ها مربوط به شاخه  فراوانی جمعیتی در تمامی ایستگاه
Rotaroria  در عدد 10876با میانگین فراوانی فصلی 

 ،Polyarthra، Keratellaهای  و با جنس لیتر
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Pompholyx    Trichocerca وProalides 
 داشته و شاخه سیلیوفورا در رتبه بعدی قرار. دباش می

و   Tintinnidium ،Tintinnopsisهای  جنس
Coleps اند   یب بیشترین فراوانی را نشان دادهترته ب
 لیتر در عدد 7101فراوانی فصلی این شاخه  میانگین

های   جنس Arthropodaشاخه  از .باشد می
Cyclops  و ناپلی آن ازCopepoda ن با میانگی

از  Bosmina لیتر و در عدد 446فراوانی فصلی 
Cladocera در عدد 200 با میانگین فراوانی فصلی 

 Rhizopodaهای بعدی قراردارند از شاخه دهر در لیتر

بیشترین فراوانی . جمعیتی در این فصل مشاهده نگردید 
با فراوانی  2این فصل مربوط به ایستگاه  جمعیتی در

ت یرماه بیشترین جمعیت لیتر و در عدد 31920
 .   زئوپالنکتونی را نشان داده است

 عدد 222693954میانگین ساالنه فیتوپالنکتونی  -
این  میانگین ساالنه زئوپالنکتونی در لیتر و در

ها  تغییرات سالیانه آن لیتر بوده و در عدد 7510دریاچه
بیشترین  ).3نمودار (باشد  می موازات همدیگره ب اًتقریب

 120061291میانگین ساالنه یتوپالنکتونی باجمعیت ف
بیشترین جمعیت  و 1لیتر مربوط به ایستگاه  در عدد

لیتر  در عدد 9058 میانگین ساالنه زئوپالنکتونی با
   . ) 5و4، 2 های ولجد( بوده است  2ربوط به ایستگاه م

که  داده نشان  طرفه دو آنالیزواریانس  آماری نتایج -
های  ایستگاه ها در پالنکتون  ساالنه  تراکم میانگین بین 

 ).>05/0P(  دار وجود دارد  معنی  اختالف مختلف 
دهد  می  توکی نشان  تست از  آمده بدست نتایج   همچنین

 ها در پالنکتون  میانگین تراکم  بین ها، گاهتایس در  که
 ندارد وجود  داری معنی اختالف  مختلف   فصول

)05/0P>.(  
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  1385 – 86فصول مختلف در دریاچه شورابیل سال  پراکنش فیتوپالنکتون در تنوع و :1جدول 
Phylum Bacillariophyta پاییز زمستان بهار تابستان Phylum Chlorophyta پاییز زمستان بهار تابستان
Achnanthes  +  -  -  + Franceia  +  +  +  + 
Amphiprora  -  +  -  + Golenkinia  +  +  +  + 
Caloneis  +  +  +  + Kirchneriella  -  +  +  - 
Cocconeis  +  -  +  + Micractinium  -  +  -  - 
Coscinodiscus  -  -  +  + Oocyctis  +  +  +  + 
Cyclotella  +  +  +  + Pandorina  +  -  +  - 
Cymatopleura  -  -  -  + Pediastrum  +  +  +  + 
Cymbella  +  +  -  + Scenedesmus  +  +  +  + 
Diatoma  -  +  +  + Tetrastrum  +  +  +  + 
Diploneis  +  -  -  - Tetraedron  +  +  +  + 
Epithemia  +  +  +  + Phylum Cyanophyta         
Gomphonema  +  +  -  + Anabaena  +  +  +  + 
Navicula  +  +  +  + Anabaenopsis  +  +  +  + 
Nitzschia  +  +  +  + Chroococcus  +  -  -  - 
Rhoicosphenia  +  -  -  + Lyngbya  +  -  -  + 
Rhopalodia  +  +  +  + Microcystis  +  +  +  + 
Stephanodiscus  -  +  -  - Oscillatoria  +  +  +  + 
Surirella  -  +  -  - Phormidium  +  +  +  - 
Synedra  +  +  +  + Romeria  +  -  -  + 
Phylum Chlorophyta         Spirulina  -  +  +  + 
Actinastrum  +  +  +  + Phylum Pyrrophyta         
Ankistrodesmus  +  +  +  + Cryptomonas  -  -  -  + 
Binuclaeria  +  +  +  + Gymnodinium  -  -  +  + 
Carteria  +  +  +  + Peridinium  -  -  +  + 
Coelastrum  +  -  -  + Phylum Euglenophyta         
Closterium  +  -  +  - Euglena  +  -  +  + 
Codatella  +  +  +  + Phacus  +  +  +  + 
Cosmarium  +  -  +  + Trachelomonas  +  +  +  + 
Dictyosphaerium  +  +  +  + Strombomonas  -  -  +  + 

عدم حضور  -  ،حضور  +    
  

  13865 – 86میانگین ساالنه گروه های  فیتوپالنکتونی دردریاچه شورابیل سال  :2جدول 
 میانگین های فیتوپالنکتونیگروه

Cyanophyta 74697298
Pyrrophyta 255763

Bacillariophyta 7756210
Euglenophyta 880915
Chlorophyta 139103758
Total  / لیتردر  222693945
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  1385 – 86فصول مختلف در دریاچه شورابیل سال  تنوع وپراکنش زئوپالنکتون در: 3جدول

Protozoa تابستان بهار زمستان پاییز 
Rhizopda         
Arcella  -  +  -  - 
Cyphoderia  +  -  +  - 
Difflugia  +  -  +  - 
Ciliophora         
Coleps  +  +  -  - 
Paramicium  -  +  -  - 
Strombidium  +  +  -  - 
Tintinnidium  +    +  + 
Tintinnopsis  +  +  +  + 
Vorticella  -  -  +  + 
Ciliata(unknown)  +  +  +  + 
Rotatoria         
Asplanchna  -  -  +  + 
Brachoinus  -  +  -  + 
Cephalodella  +  -  -  + 
Filinia  -  +  +  + 
Keratella  +  +  +  + 
Lepadella  -  -  -  + 
Notholca  -  +  -  - 
Polyarthra  +  +  +  + 
Pompholyx  +  -  +  - 
Proalides  +  -  +  + 
Rotaria  +  -  -  - 
Synchaeta  +  +  +  - 
Trichocerca  +  +  +  + 
Arthropoda         
Cladocera         
Bosmina  +  -  +  + 
Daphnia  +  -  +  - 
Moina  +  -    - 
Cladocera emberyoni  +  -  +  - 
Copepoda         
Cyclops  +  +  +  + 
Naupli Copepoda  +  +  +  + 

  عدم حضور  -  ،حضور  +  
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زئوپالنکتون   فيتوپالنکتون
  

 1385-86های دریاچه شورابیل سال  نی در ایستگاهمقایسه تغییرات ساالنه پالنکتو: 3نمودار 

  

 میانگین گروههای زئوپالنکتونی

Rhizopoda 5 
Ciliophora 3820 
Rotatoria 3287 
Cladocera 76 
Copepoda 309 

Total  / 7510 درلیتر 

 ایستگاه فیتوپالنکتون زئوپالنکتون
8815 120061291 1  
9058 116154036 2 

7332 107381091 3 

6199 109561327 4 

6516 110556655 5 

  های زئوپالنکتونی میانگین ساالنه گروه :4جدول 
13865 -  86در دریاچه شورابیل سال   

 های مختلف ایستگاه ها در میانگین ساالنه پالنکتون  :5جدول 
  1385 - 86دریاچه شورابیل سال 

د تعداد در لیتراعدا  

های فیتوپالنکتونی درصد ساالنه گروه: 1نمودار   
1385-86در دریاچه شورابیل سال    

زئوپالنکتونیهای  درصد ساالنه گروه: 2نمودار   
1385-86در دریاچه شورابیل سال    
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  41   ... ها در نقش آن فراوانی پالنکتونی و پراکنش و

  بحث
های زیستی با فتوسنتز  های آبی فعالیت محیط در

جیره حیاتی نبه تشکیل اولین حلقه ز آغاز که خود منجر
ها گردیده که اساس تغذیه را در هرم  یعنی فیتوپالنکتون

ها  توسعه آن و دهد شدت رشد غذایی آبزیان تشکیل می
، ز  عناصری نظیر فسفر، ازت، اکسیژنثر اأمت نیز

با افزایش . آب است هیدروژن وکربن در
 ها نیز افزون شده و ها جمعیت زئوپالنکتون فیتوپالنکتون
. گردد طور نسبی کنترل میه ها ب تراکم آن
 ها دومین حلقه زنجیره غذایی در زئوپالنکتون

ه ب ها را های آبی را تشکیل داده که فیتوپالنکتون محیط
 قرار ها نکتونمورد تغذیه  خود صرف رسانده وم

 بقایای موجودات زنده در مواد دفعی و. گیرند می
 های آبی توسط تجزیه کنندگان به مواد اکوسیستم

زنجیره غذایی مورد مصرف  در تر تبدیل و غذایی ساده
 از میان عناصر نامبرده شده ازت و. گیرند می قرار مجدد

شمار رفته ه عه پالنکتونی بفسفر از مهمترین عناصر توس
های آبی منجر به کاهش  محیط ها در که کمبود آن

 1920از اوایل دهه . گردد شدید تولیدات اولیه می
تفاده از سدهای مخزنی آغاز گردید، مطالعاتی برای اس

طی چند سال اولیه احداث،  در مطالعات نشان داد که
 چندها مطلوب است اما پس از  آن تولیدات شیالتی در

 یابد، این پدیده در سال مقدار  این تولیدات کاهش می
بین رفتن مواد  دلیل ازه مخازن آبی با شیب تند کف ب

میان رفتن فون  از توسط رسوبات و ها مغذی با دفن آن
  . )25( دهد تر رخ می کفزیان با رسوبات  سریع

های اولیه احداث  سال افزایش تولیدات ماهی در
مواد مغذی به محیط دریاچه سد  ارنتیجه ورود ب سد در

ها شده  ها وماکروفیت بوده که موجب رشد میکروفیت
طور ه کفزیان نیز ب ها و ، پالنکتونها همچنین باکتری

طور مستقیم ه ها ب کنند این خوبی رشد میه همزمان ب
 ماهیان شکارچی نیز در گرفته و مورد تغذیه ماهیان قرار
. کنند مین میأکوچکتر ت ماهیان این بین غذای خود را از

 گیری تولید ماهی در های اولیه آب سال به این خاطر در
ها نشان داده  بررسی. های مخزنی مطلوب است دریاچه

نی بستگی سدهای مخز که زمینه کم شدن تولیدات در
طور  از طرفی  همان ،زا داشته به ورود مواد مغذی برون

شود  میها نیز سبب  گذاری که ذکر شد افزایش رسوب
ماهیان کفزی  و سوبات از بین بروند فون کفزیان بار

در نتیجه  خوار مثل کپور از منابع غذایی محروم شده و
  ) .13(ها نقصان یابد  جمعیت آن

آب آن شیرین شده  1374سال  شورابیل ازدریاچه 
 شیالتی  ، توریستی وتفریحی برداری مرحله بهرهه ب و

ه ب یکدست که تخت و تقریباًبستر دریاچه  .ه استرسید
  صبح  اولیه  معموالً در ساعات  آن  خاص  وضعیت  دلیل

و   آب  در آن  ایجاد موج با  که  بادگیرشدید بوده
  وضعیت  این ها مشابه سایر دریاچه .میزند  بهم را  رسوبات

، میشود باعث  این امر و  بیشتر بوده  در بهار و تابستان
  بندرت  آن در  و شفافیت  دهکمتر ش  آن در  آب  ایستایی

 ایجاد  امکان  بنابراین. متر تجاوز کند سانتی 50 از
  سد ارس  مثل  هایی دریاچه  بر خالف  جلبکی  شکوفایی

  مطالعات در )15( .آید می بوجود کمتر  آن در) 8و6(
مطالعات  در) 2( انزلی و  تاالب  روی بر  فیتوپالنکتونی

و مهاباد ) 7(سد ماکو    های  دریاچه جامع تاالب انزلی و
  بیشترین  که  داده  نشان) 10و9(  وحسنلو) 8(  ، ارس)1(

در   افتد، یکی اتفاق می در دو زمان  فیتوپالنکتونی  تراکم
  قله  و دومین  است  مناسب حرارت  درجه  که  تابستان
  درجه  افزایش ها با  ها و دریاچه تاالب  روند طبیعی  مطابق

  در این. شود می مشاهده  مهر و آبان  اوایل رد  حرارت
و   از نظر عمق  مکان  بهترین  که  شده  مشخص ها بررسی

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  1390مجله علوم زیستی واحد الهیجان، سال پنجم، شماره اول، بهار    42

 رشد و تکثیر  جهت  مواد آلی  دما و تجمع
  که اطالعات باشد سد می  ها دریاچه فیتوپالنکتون

مناطق در )  3(  است  مسئله  نیز موید این  حاصلهآبشناسی 
  تا فصل بهار  از فصل  توپالنکتونیفی  جمعیت   نامبرده
) 20(همکاران  و Aypa). 9( دارد روند افزایشی  تابستان

 شیمیایی از و ارامترهای فیزیکیاند که پ این عقیده بر
، مقدار ها هستند تراکم پالنکتون رشد و در عوامل موثر
های  های ابتدایی تشکیل دریاچه سال تولیدات در

ها نیز  تغییرات آن عد بوده وهای ب مخزنی بیشتر از سال
 ها یک اوج در که مقدار آن طوریه ، بفصلی است

. یابد ها کاهش می اوایل تابستان داشته سپس مقدار آن
های مرکزی  خشب مقادیر زیتوده پالنکتونی در عموالًم

دریاچه   که )26( ها است خروجی ها و بیش از ورودی
  .این قاعده مستثنی نیست از شورابیل نیز

  فصلی  توالی  که هستند  عقیده  این بر )28و27(
  قانون  یک  ها تابع تاالب و ها دریاچه در  فیتوپالنکتونی

  هایباد  شروع بهار با  اوایل در  حالت  در این.  است کلی
  ء شدهاحیا  بیوژن عناصر ها  دریاچه  آب  تالطم و  موسمی
  منتقل  هدریاچ  آب سطحی  های الیه  به  زمستان  در فصل

تولید   موجب  مغذی ادنور، دما و مو  شوند، افزایش می
  ها که دیاتومه  ها مثل فیتوپالنکتون  بهاری  های  گونه

،  شود رشد زیاد می  سرعت معموالً کوچکتر و با
  های گروه  توسط  ها براحتی جلبک  گونه این

، رسد می  مصرفه روتیفرها ب  خصوصه ب  زئوپالنکتونی
  مقدار مواد بیوژن  اولیه  تولیدات  افزایش  جهنتی در

  توسط ها آن  مصرف  نتیجه در  ، همچنین یافته  کاهش
  نقصان نیز  فیتوپالنکتونی  ها جمعیت زئوپالنکتون

ها در اواخر پاییز   دریاچه  مجدد چرخۀ  با شروع. بدیا می
  های گروه ها و سایر دیاتومه   رویش  مرحله  دومین
  .)14( گردد می  شروع  کتونیفیتوپالن

  دریاچۀ  منجمله  آبی  ها در منابع زئوپالنکتون  اهمیت
  آب  خودپاالیی  همچنین  الرو ماهیان  تغذیه سدها در
  دوره  ر یکد ها باشد معموالً زئوپالنکتون می  دریاچه
  الرو ماهیان  مصرفه ب  که  ، تابستانه بهاره  کوتاه
  )16(  محمداف. )8(دارند  را  اهمیت ، بیشترینرسند می

 50تا  8  طوله کپور ب  ماهیان  بچه  تغذیه  در بررسی
 ها زئوپالنکتون  که  دریافت  سد ارس  متر در دریاچه میلی

  ها را تشکیل آن  درصد غذای 98الی  18  ترتیبه ب
ها  آن  اهمیت بزرگتر  ماهیان  بچه  برای  واقع ، دردهند می

نیز   زئوپالنکتونی  تر تولیداحداکث . است کمتر
 از  که  ماهیان  الروهای  فراوانی  بیشترین ، با است مصادف

ها  پایین بودن جمعیت زئوپالنکتون کنند می  ها تغذیه آن
 اول دور برداری نمونه خصوص شاخه روتاتوریا دره ب
با  فراوانی جمعیت ماهیان کاراس و و ،)1385بهار (

با مقایسه  ن خواری این ماهی وتوجه به رژیم زئوپالنکتو
  سدهای  در دریاچۀ، ماهیان  از تغذیه  حاصله  نتایجبا 

  .     است  مسئله  موئد این) 18و4( ماکو و مهاباد
ها نیازمند  به ویژه فیتوپالنکتون گیاهان آبزی و

صورت فرم ه ب(ازت  ،دی اکسید کربن ،وجود اکسیژن
آهن و سایر  ،یزیم، فسفات، سیلیسیم، پتاسیم، من)نیترات

های  های آبی یون ، در اکوسیستم)40( عناصر هستند
وجود دارد که ، فلزات و غیره آمونیم ،فسفات، نیترات

مواد مغذی آب هستند، این مواد شیمیایی در اثر 
تخوش تغییرات یا ها یا تبادل انرژی با محیط دس واکنش

شوند و از این رو بر رشد و پویایی  نوسانات شدید می
ها دارای  ، بیشتر آبثیر بسزایی دارندأان تمعیت ماهیج

pH  خارج از این دامنه ماهیان باشند می 10تا  5/5از ،
در نقاطی از دریاچه . )37( قادر به ادامه حیات نیستند

به  ثیر بارهای ورودی نیست میزان شفافیتأکه تحت ت
شفافیت بستگی به بار  .تراکم پالنکتونیک بستگی دارد
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های غنی به رنگ سبز  ، آبق و تولیدات داردمواد معل
بی سبب شکوفایی پالنکتونیک مایل به زرد یا مایل به آ

حسنلو و ارس  شورابیل از مقدار شفافیت در. )17(است 
متابولیسم . )10( بیشتر و از ماکو و مهاباد کمتر است

، به اکسیژن محلول دارد جوامع آبزی وابستگی شدیدی
تبادالت شیمیایی نقش در همچنین اکسیژن محلول 

های ماکو و  در دریاچه. نماید ای را ایفا می تعیین کننده
در تابستان ) ترموکالین(بندی حرارتی  مهاباد طبقه

تشکیل شده و در نتیجه مناطق کم عمق دریاچه را بی 
به سبب عمق کم دریاچه . )12و11(کند  می اکسیژن

مالیم نیز  شورابیل این پدیده در آن رخ نداده و بادهای
قادرند سیرکوالسیون دریاچه را کامل کرده و اکسیژن 
. محلول در سطح را به نقاط عمیق دریاچه برسانند

مقادیر اکسیژن در هر دوره نمونه برداری درحد بهینه 
اکسیژن یکی از فاکتورهای . برای زیست آبزیان است

ثیر أهای آبی است که تحت ت اساسی در سیستم
های  شیمیایی و فعالیتخصوصیات فیزیکی و 

، افزایش دمای آب کند بیولوژیک مقدار آن تغییر می
کاهش سبب حرکت ملکولی گازهای محلول شده و 

، تولید و رشد ماهیان در اکسیژن محلول را در پی دارد
پذیر  امکان لیتر نیز گرم در میلی 5اکسیژن محلول حدود 

به گرم در لیتر  یک میلی ، اکسیژن محلول کمتر ازاست
 مدت چند ساعت مرگ و میر ماهیان را در پی دارد

مشابه  یژن محلول دریاچه شورابیل تقریباًاکس. )23(
دف ه. مهاباد کمتر و از ارس بیشتر است حسنلو از

افزایش  ها چهدریا و سدهای مخزنی مدیریت شیالتی در
، پایدار است تولید و حد بهینه در ماهی از برداشت

کاهش  طرف کردن موانع و ریت شیالتی برای بریمد
پیش دارد، اول انجام تدابیر  جمعیت ماهیان سه راه در

، دوم تنظیم جمعیت ماهیان در رابطه با غذای محیطی

 .)29( برداشت موجود و سوم تنظیم وکنترل صید و
برای رسیدن به این هدف مدیریت شیالتی باید الگوی 

  ،ییرات جمعیت ماهیان مانند چگونگی، پویاییتغ
حداکثرمحصول قابل برداشت پایدار  ، زیتوده وراوانیف

  .  دگیررابررسی قر مورد
  آمده  بدست  و هیدروبیوژی  هیدرولوژی  های داده

  در فصول  که  سد مخزنی  این  جغرافیایی  و موقعیت
بسیار   در آن  و هوایی  آب  درجه  اختالف  سال  مختلف

  دی  های و در ماه  زمستان  در فصل  ویژهه ب  چشمگیر بوده
  ، موجوداتبندد می  تقریباً یخ  دریاچه  سطح  که  و بهمن
در  را  دمایی  اختالف  توانند چنین می  محدودی  آبزی
  هیدرولوژی  و با شرایط  کرده تحمل  سال  مختلف  فصول
  حاضر ترکیب  در حال. یابند  سازگاری  ای دریاچه  چنین

  گونه چند  به محدود  آبی  یطمح  در این  ماهیان  جمعیتی
 سایر آن شامل کاراس بوده و  بیشترین درصد  که  بوده
 ، کپورآالی رنگین کمان های اقتصاد شامل قزل گونه

 هرز غیر  ماهیان از  گونه  و تعدادی   ماهی  سیاه معمولی،
در   ماهی  پرورش  های هرچند فعالیت .باشد می  اقتصادی

و   رولوژیهید  های بررسی  یاز بهسد هنوز ن  دریاچه  این
 حاضر  اما مطالعات تر دارد  دقیق  هیدروبیولوژیکی

 محسوب  زمینه  این در  قدم  نخستین  عنوانه ب تواند می
  .گردد 

  
   سپاسگزاری

 انجام  توفیق  که  منان و  خداوند بزرگ از  سپاس با
  یهمکار از  است ، الزمما عطا فرمودند  را به  بررسی  این 
ریاست شیالت استان اردبیل، ریاست  های تدمساع و

های داخلی  مرکز تحقیقات آبزی پروری آبوقت 
جری این بخش پروژه مهندس م، پور دکترخانی
، میرزاجانیاکولوژی مهندس  بخش ، مسئول  خداپرست
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  بخش  سایر همکاران معاونت بخش مهندس عباسی و
و  ها  نمونه  سازی  آماده  جهت  مددی  ، خانم اکولوژی

  که صیادرحیم و نوروزی  آقایان و  گزارش  تایپ
  .  داشتند، سپاگزاریم  ها را بعهده برداری  نمونه   زحمت
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