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  7-16 / صفحات:  92 پاییز، سومم، شماره هفتسال                                                                        مجله شیالت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آزادشهر            
 

  یاستان خراسان شمال -هاي زئوپالنکتونی در رودخانه اتركبررسی پراکنش و فراوانی جمعیت
 

   1، طاهر پورصوفی1، سیدصمد حسینی1، کامران عقیلی1*، عبدالعظیم فاضل1حسن قدیرنژاد
  2و فاطمه رضایی

  بجنورد- اداره کل محیط زیست استان خراسان شمالی2، گرگان- هاي داخلیمرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب 1
  6/8/91؛ تاریخ پذیرش:  6/4/91 تاریخ دریافت:

 

  چکیده
تواند اطالعات دقیقی هاي مشابه میها با اکوسیستمهاي زیستی و مقایسه آنپراکنش جمعیت بررسی فراوانی و

هاي صنعتی، شهري و کشاورزي به . با توجه به ورود پسابدرخصوص میزان آلودگی در اختیار محققین قرار دهد
وان بخشی از سطوح غذایی عنبه هاهاي زیستی بخصوص زئوپالنکتونرسد بررسی جمعیتنظر میرودخانه اترك به

هاي مطالعه زئوپالنکتونی رودخانه اترك در طی دوره یکساله بین سالباشد. هاي آبی بسیار پر اهمیت میاکوسیستم
 لیتر 100برداري زئوپالنکتونی با استفاده از فیلتراسیون نمونه ایستگاه و بصورت ماهیانه انجام گردید. 10در  87-1386
و براي شناسایی به  فیکسدرصد  4 فرمالین با هاسپس نمونه میکرون صورت گرفت و 50ه با چشم تور توسط آب

ترتیب شناسایی گردید که فراوانی آنها به سیلوفورا، آرتروپودا و روتیفرا شاخه 3 ،در مجموع آزمایشگاه انتقال داده شد.
، Chilodonella ،Colpoda یز شاملهاي شناخته شده نقطعه در لیتر ثبت شده است. جنس 36/7و  61/12، 09/20

Vorticella ،Daphnia ،Cyclops ،Asplanchna ،Ascomorpha  وBrachionus  هاي میان جنس که در این بوده
Chilodonella  قطعه در لیتر بیشترین و  86/7باAscomorpha  اندداشتهقطعه در لیتر کمترین تعداد را  4/2با. 

 مربوط به فصل بهار و فصل زمستانترتیب هبستی شانون و سیمپسون هاي تنوع زیبیشترین و کمترین میزان شاخص
ماه و مهرماه پیک افزایش جمعیتی دینرکه در فرو داد. همچنین روند تغییراتی ماهیانه فراوانی با دماي آب نشان بود

شدت به تونیوپالنکهاي زئجمعیت ،کاهش میزان دسترسی به غذا داشته و در فصل زمستان با کاهش دماي آب و
در  جمعیت هاي زئوپالنکتونیاز لحاظ تنوع و فراوانی  رودخانه اترك نشان داد کهنتایج در نهایت  اند.کاهش یافته

  وضعیت فقیري قرار داشته است.
  

  هاي تنوع زیستی.رودخانه اترك، زئوپالنکتون، شاخص :هاي کلیديواژه
  

  1مقدمه
تولیدات طات بین ها با برقراري ارتبازئوپالنکتون

تریتی با سطوح باالتر غذایی اولیه، میکروبی و مواد د
 باشند.هاي آبی میي نقشی اساسی در پیکرهادار

موجودات هاي متنوعی از ها گروهزئوپالنکتون

                                                             
  azimfazel@ymail.comمسئول مکاتبه: * 

سزایی در تبدیل موادي هکه نقش ب هتروتروفیک بوده
مغذي بوسیله متابولیسم و انتقال انرژي به سطوح 

 ).Condon ،2009و  Steinberg( دارند باالتر
علت پراکنش جهانی، ترکیب و ها بهزئوپالنکتون

ایط ساختار جمعیتی و حساسیت به تغییرات شر
هاي مناسبی براي محیطی و غناي مواد مغذي شاخص

ها و رودخانه دریاچه تعیین کیفیت زیست محیطی
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با توجه به  ).2003و همکاران،  Taylor( باشندمی
وجود ذخایر با ارزشی از ماهیان ي خزر و اهمیت دریا

هاي این ریزي وارد رودخانهکه براي تخم تجاري
هاي زیستی اهمیت بررسی ویژگی شوند،حوضه می

ي تحقیقاتی روز به روز هاها در پروژهاین رودخانه
اي به نسبت هاي رودخانهزئوپالنکتون یابد.افزایش می

مخازن پشت  ها،هاي زئوپالنکتونی دریاچهجمعیت
سد و یا استخرهاي پرورش ماهی در کشور کمتر 

 ؛1380(ریاضی، اند عه قرار گرفتهمورد توجه و مطال
 ،آراء و مکارمیسبک ؛1385 ،آراء و همکارانسبک
محمدزاده و  ؛1386 ،طبري و همکارانروشن ؛1385

حیدري  ؛1389رضایی و همکاران،  ؛1388همکاران، 
   .)1389و همکاران،  محمودي ؛1389و همکاران، 

عنوان بخشی از هاي زیستی بهبررسی جمعیت
تواند اطالعات هاي آبی میبرنامه پایش اکوسیستم

ها دقیقی در مورد وضعیت تروفیک و کیفیت رودخانه
عوامل عمده با توجه به در اختیار کاربران قرار دهد. 

اترك از قبیل  رودخانهدر تاثیرگذار بر تنوع زیستی 
رزي، هاي صنعتی، کشاو، انواع آلودگیسدسازي

رویه آب جهت روستائی و همچنین برداشت بی
هاي ونهبا توجه به اهمیت گ مصارف کشاورزي و

عنوان و به هاغذایی رودخانه زئوپالنکتونی در زنجیره
اندیکاتور زیستی این مطالعه در طی مدت یکسال در 

  استان خراسان شمالی صورت گرفت.
  

  هامواد و روش
 در اترك رودخانه آبریز حوزه: منطقه مطالعاتی

 خزر دریاي تا قوچان از ایران شرقی شمال الیهمنتهی
 درجه 36 بین رودخانه این آبریز حوزه. دارد گسترش

 و شمالی عرض دقیقه 42 و درجه 38 تا دقیقه 45 و
 واقع شرقی طول دقیقه 10 و درجه 59 و درجه 54

 در اترك رودخانه آبریز حوزه مساحت. است شده
 حدود که است مربع کیلومتر 26587 کشور داخل

 6236 و کوهستانی مناطق را آن مربع کیلومتر 20351
 تشکیل هادشت و هاکوهپایه را آن کیلومترمربع

 و شورکال هايرودخانه آبریز به جنوب از .دهدمی
 به شرق از و ترکمنستان خاك به شمال از و گرگانرود

 استان در رودکشف و درونگر ودخانهر آبریز حوزه
 شود.می محدود خزر دریاي به غرب از و خراسان

 دریاي تراز و باشدمی گسترده نیز حوزه ارتفاعی طیف
 گیردمی بر در را متر 2800 از باالتر ارتفاعات تا خزر
 را متر 1500 از کمتر ارتفاعی آن اعظم قسمت ولی
  .)1390(نوري،  استا دار

برداري هاي نمونهایستگاه: بردارينمونه هايایستگاه
سی، براساس وضعیت رودخانه که شامل دستر

، عرض رودخانه، توپوگرافی، عمق آب، نوع بستر
هاي انسانی و تغییرات کانال رودخانه تحت فعالیت

ورود مواد آالینده (مواد فاضالبی شهري، صنعتی و 
مکان  10 ،کشاورزي) انتخاب گردید. بر همین اساس

تا  1386برداري در طول رودخانه از تیرماه نمونه
 1 و شکل انتخاب که به شرح جدول 1387خرداد ماه 

هاي مختصات جغرافیایی واختصاصات مکان باشد.می
نشان داده شده است  1برداري در جدول نمونه
هاي کشاورزي فعالیت ،شودطور که مالحظه میهمان

هاي غالب ريدر طول مسیر رودخانه از جمله کارب
  باشد.منطقه می
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 .1386-87برداري در رودخانه اترك مختصات جغرافیاي و اختصاصات نقاط نمونه -1جدول 

 بردارينقاط نمونه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی توضیحات

 37o26′46′′ N 57o40′30′′ E 1 نزدیک کارخانه سیمان

 37o28′14′′ N 57o35′57′′ E 2 منطقه روستایی

 37o31′26′′ N 57o28′42′′ E 3 طقه روستاییمن

 37o31′10′′N 57o29′55′′ E 4 نزدیک کارخانه پتروشیمی

 37o31′50′′ N 57o29′11′′ E 5 منطقه روستایی
 37o38′00′′ N 57o19′35′′ E 6 منطقه کشاورزي

 37o39′15′′ N 57o00′45′′ E 7 مناطق کشاورزي و روستایی

 37o41′44N′′  56o55′08′′ E 8 منطقه روستایی

 37o42′23′′ N 57o46′35′′ E 9 مناطق کشاورزي و روستایی

 37o51′38′′ N 56o22′44′′ E 10 مناطق کشاورزي

  

  
  .1386-87خراسان شمالی  -بردارينقشه حوضه آبخیز رودخانه اترك و نقاط نمونه -1شکل 

  
 از تور کردن جابجا با: برداري زئوپالنکتونینمونه
 در جابجائی همچنین و آب ستون در قعم به سطح

 یزئوپالنکتون هاينمونه همه امکان حد سر تا عرض
 این ،کرده برداشت را بردارينمونه مکان در موجود

 هازئوپالنکتون تا گیرد صورت آرامی به باید کار
در این مطالعه مقدار  .ببینند را ممکن آسیب کمترین

 با را هامونهن گردید و فیلتر تور توسط آب لیتر 100
 ظرف برچسب روي و نموده فیکس درصد 4 فرمالین

یادداشت گردید.  را صید مکان و زمان بردارينمونه
 با و کرده منتقل آزمایشگاه به را هانمونه انتها در

 فیکس جداسازي، به اقدام مربوطه پروتکل از استفاده
 کلید از استفاده با هانمونه و در انتها الم روي کردن

   ).Covich ،2001و  Thorp( وطه شناسائی گردیدمرب
  

  وع زیستیهاي تنشاخص
     ='N)i/N) × ln (ni∑ (n -H/         :شاخص شانون

  =N (N-i(ni∑ [n -D / (1- (1  شاخص سیمپسون: 

 و iاي برابر است با تعداد افراد گونه inکه جایی
N د. مقادیر این شاخص برابر است با تعداد کل افرا

 ،ن بیشتر باشدآمتغیر است که هر چه مقدار  0-1 بین
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و  Jørgensen( باشددهنده کاهش تنوع مینشان
دماي آب نیز در طول دوره  ).2005همکاران، 

  برداري ثبت گردید.نمونه
  

  هاي آماريروش
 هايآزمونو انجام  ها، رسم نمودارهاداده براي ثبت

 Spss 17و  Excel 2003افزارهاي آماري از نرم

  استفاده شد.
  

  نتایج
هاي منظور شناسایی گونههباین بررسی 

رودخانه اترك در استان خراسان شمالی زئوپالنکتونی 
شاخه  3به  جنس شناسایی گردید که 8انجام گرفت و 

).2سیلیفورا، آرتروپودا و روتیفرا تعلق داشتند (جدول 
  

  نه اتركهاي زئوپالنکتونی شناسایی شده در رودخاجمیعت -2جدول 
Phylum Class Order Family Genus 

Ciliophora Phyllopharyngea Cyrtophorida Chilodonellidae Chilodonella 
Ciliophora Colpodea Colpodida Colpodidae Colpoda 
Ciliophora Oligohymenophorea Sessilida Vorticellidae Vorticella 
Arthropoda Branchiopoda Cladocera Daphniidae Daphnia 
Arthropoda Maxillopoda Cyclopoida Cyclopidae Cyclops 

Rotifera Monogononta Ploimida Asplanchnidae Asplanchna 
Rotifera Eurotatoria Ploima Gastropodidae Ascomorpha 
Rotifera Monogononta Plioma Brachionidae Brachionus 

  
در هاي شناسایی شده جنس فراوانیبررسی 

دهد که و در طول سال نشان میمختلف  هايایستگاه
و  1مربوط به ایستگاه   Chilodonellaبیشترین تعداد 

و هر چه به زمستان  بوده در لیتر) 67/0( در فصل بهار
در مورد  .یافته استاین تعداد کاهش  ،شویممی نزدیک
، Brachionus، Ascomorpha هايجنس

Asplancha ،Colpoda ،Cyclops ،Daphnia، 
Nauplius و Vorticella  بترتیب بیشترین فراوانی برابر

 37/0و  68/0، 38/0، 32/0، 61/0، 72/0، 36/0 ،63/0 با
در بین  .)2 شکل( ثبت شده استدر لیتر قطعه 
از لحاظ فراوانی هاي شناسایی شده در فصول سال جنس
 Chilodonellaبیشترین تعداد مربوط به جنس کل 

لیتر) و کمترین تعداد نیز مربوط به  قطعه در 86/7(
Ascomorpha مقادیر  قطعه در لیتر). 4/2( بوده است

هاي مختلف و هاي تنوع زیستی در ایستگاهشاخص
فصول سال بررسی گردید. حداکثر شاخص تنوع زیستی 

و حداقل میزان آن مربوط به  5شانون مربوط به ایستگاه 

ود. حداقل و حداکثر شاخص سیمپسون نیز ب 3ایستگاه 
ثبت شد. همچنین در  5و  3 هايترتیب در ایستگاههب

ها از لحاظ بررسی آنالیز اختالف واریانس بین ایستگاه
داري مشاهده شاخص هاي تنوع زیستی اختالف معنی

هاي تنوع ). بررسی فراوانی و شاخص3(جدول  نگردید
ن داد که بیشترین هاي مختلف نشازیستی نیز در ماه

مقادیر فراوانی، شاخص شانون مربوط به فروردین ماه 
بوده و بیشترین مقادیر شاخص سیمپسون نیز مربوط به 

فراوانی که بهمن ماه بوده است. همچنین نتایج نشان داد 
کل، شاخص شانون و سیمپسون در سه ماه فصل بهار 

وجه به با تاند. داري داشتهها اختالف معنیبا دیگر ماه
هاي هاي زئوپالنکتونی در ماههاي جمعیتتفاوت

مختلف تغییرات فراوانی جمعیت زئوپالنکتونی در طول 
نشان داده شد.  2 شکلسال با تغییرات دماي آب در 

شود در اوایل بهار با شدت همانطور که مشاهده می
بیشتر و در اوایل پاییز با پیک کوچکتري افزایش 

  توان مشاهده کرد.ا میجمعیت زئوپالنکتونی ر
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ب)  ،Chilodonellaبرداري الف)  هاي نمونههاي مختلف زئوپالنکتونی در فصول سال و ایستگاهفراوانی جنس -2شکل 

Brachionus،  (پAscomorpha،  (تAsplanchna ، (سColpoda،  (جCyclops ، (دDaphnia ، (رNaplius ، (ز
Vorticella  

 

 
  .هاي مختلف سالهاي زئوپالنکتونی و دماي آب در ماهتغییرات فراوانی جمعیت -3شکل 

  
  .هاي مختلفهاي شانون و سیمپسون در ایستگاهدیر میانگین و انحراف معیار شاخصمقا -3جدول 

  شاخص سیمپسون  شاخص شانون  ایستگاه
1  a42/1± 24/6  a03/0± 171/0  
2  a67/1± 41/6  a034/0± 154/0  

3  a76/1± 36/5  a05/0± 203/0  

4  a25/0± 35/6  a011/0± 155/0  

5  a09/1± 25/7  a021/0± 143/0  
6  a52/1± 8/6  a029/0± 153/0  

7  a21/1± 83/5  a03/0± 181/0  

8  a02/2± 55/5  a06/0± 2/0  

9  a53/0± 11/6  a015/0± 18/0  

10  a97/1± 27/6  a05/0± 183/0  

  باشد.دهنده عدم اختالف میحروف متجانس نشانتذکر: 
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 هاي شانون و سیمپسون در فصول مختلفمقادیر میانگین و انحراف معیار فراوانی کل، شاخص -4جدول 

  شاخص سیمپسون  شاخص شانون  فراوانی کل  ماه
  e9/57± 6/127  d46/2± 69/6  ab13/0± 19/0  فروردین
  d8/26± 4/102  d35/1± 21/6  a04/0± 17/0  اردیبهشت

  c4/13± 2/61  c56/0± 96/4  ab02/0± 19/0  خرداد
  ab6/6± 7/16  b79/0± 61/3  bc06/0± 25/0  تیر

  ab6/4± 6/15  ab61/0± 22/3  d05/0± 29/0  مرداد
  b9/14± 1/28  b79/0± 64/3  cd05/0± 27/0  شهریور

  ab9/13± 0/23  b96/0± 72/3  cd11/0± 27/0  مهر
  ab5/3± 9/9  ab59/0± 01/3  d11/0± 28/0  آبان
  ab9/4± 9/12  ab01/1± 31/3  d1/0± 28/0  رآذ

  ab7/1± 7/7  ab39/0± 29/2  cd04/0± 27/0  دي
  a9/1± 4/5  a52/0± 44/2  d06/0± 32/0  بهمن
  ab7/3± 3/23  b59/0± 69/3  bc04/0± 25/0  اسفند

  
  بحث

هاي نتایج مربوط به تنوع و فراوانی جمعیت
تنوع زیستی در این  زئوپالنکتونی نشان داد که

شاخه و  3خانه بسیار پایین بوده و تنها محدود به رود
جنس بوده که در این بین سیلوفورا داراي بیشترین  8

اند. همچنین و آرتروپودا کمترین تراکم را داشته
هاي زئوپالنکتونی در فصول تغییرات فراوانی گروه
در فصل بهار و پاییز دو  دهد کهمختلف سال نشان می

تابستان و زمستان از میزان  پیک جمعیتی داشته و در
  فراوانی کاسته شده است.

هاي از پارامترهاي محیطی برروي جمعیتبسیاري 
تاثیر  هتوان بتاثیر دارند که از آن جمله میآبزي 

 هاي زیستی پارامترهاي محلی برروي ساختار جمعیت
اي تحت تاثیر هاي رودخانهزئوپالنکتوناشاره کرد. 

بوده که یستی زیادي فاکتورهاي زیستی و غیرز
اي به رودخانه دیگر بصورت فصلی و از رودخانه

 ).Casper ،2002و  Thorp( باشندمتفاوت می
باشند که فاکتورهاي غیر زیستی شامل فاکتورهایی می

بر روي فراوانی و دسترسی به غذا، مکانیزم تغذیه، 
دست و یا حضور موقتی در ایینهاي پانتقال به بخش

مستقیم و شرایطی ودخانه، مرگ و میر هاي از ربخش
گذارند. فاکتورهاي زیستی نیز شامل حرارتی تاثیر می

ها و مورد تغذیه ها، بیماريبت براي غذا، پارازیترقا
-مهرگان کفزي و سطحان و بیقرار گرفتن توسط ماهی

و غیرزیستی  باشند. تاثیر فاکتورهاي زیستیزي می
کتونی بسته به هاي زئوپالنمختلف بر روي جمعیت

هاي مختلف، فصول و نوع رودخانه متفاوت جمعیت
  باشد.می

هاي تی که در داخل کشور بر روي جمعیتمطالعا
اي صورت هاي رودخانهزئوپالنکتونی در سیستم
باشد که در این اکوسیستم پذیرفته حاکی از این می

ت از لحاظ فراوانی و جمعیتی بسته به شرایط متفاو
در مطالعاتی که  فی شناسایی شده است.هاي مختلگونه

 ،هاي کشور صورت پذیرفته استبر روي رودخانه
تی از لحاظ فراوانی و تنوع اطالعات متفاو

روشن  هاي زئوپالنکتونی ثبت شده است.جمیعت
) در مطالعه که بر روي 1379طبري و همکاران (

اند هاي پالنکتونی رودخانه چالوس انجام دادهجمعیت
که و بیان داشتند  کرده نوري را شناساییرده جا 8

و  Sarcodinaهاي بیشترین فراوانی مربوط به رده
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Monogonata (روتیفرا) اي بوده، همچنین در مطالعه
صورت  استان گیالندر  رگانرودککه بر روي رودخانه 

جنس  11شاخه زئوپالنکتونی و  5 ،پذیرفته است
ز مربوط به شناسایی شده است که بیشترین فراوانی نی

هاي ثابت و شاخه ریزوپودا و روتاتوریا از گونه
 ).1385بوده است (سبک آراء و همکاران، چسبنده 

رودخانه  ) در مطالعه1385سبک آراء و مکارمی (
حویق استان گیالن نتایج تقریباً مشابهی از لحاظ 

هاي شناسایی شده به رودخانه کرگانرود بدست گونه
جنس  8شاخه و  3حاضر نیز  در مطالعه اند.آورده

ه شناسایی شده که بیشترین فراوانی مربوط به شاخ
تغییرات  ).1باشد (جدول سیلیفورا و روتیفرا می

هاي تنوع زیستی هاي زئوپالنکتونی و شاخصجمعیت
ها بسیار چشمگیر نبوده و تقریباً مشابه در ایستگاه

 لولی این روند با تغییرات فصو )3(جدول  باشندمی
 )،4باشد (جدول سال بخوبی قابل مشاهده می

که در فصل زمستان بخصوص در بهمن ماه با بطوري
سرد شدن دماي آب کمترین تعداد را داشته و با 

یابد و پیک شدت افزایش میهشروع بهار این مقدار ب
بعدي جمعیت زئوپالنکتونی نیز در فصل پاییز اما با 

وند تغییرات مقدار بسیار ناچیز ثبت شده است. ر
با فراوانی با دماي آب نیز گواه این مطلب است که 

افزایش دما در اوایل فصل بهار فراوانی و تنوع 
شود که با نزدیک شدن به زئوپالنکتون ها نیز زیاد می
یابد و هر چه کم کاهش میفصل تابستان این مقدار کم
متعادل شدن دما  شویم بابه فصل پاییز نزدیک می

رسد نظر میا افزایش فراوانی مواجه هستیم. بهدوباره ب

علت کاهش بسیار زیاد دماي آب، در فصل زمستان به
کمبود مواد مغذي و تولیدات فیتوپالنکتونی فراوانی و 

   ).3شکل یابد (شدت کاهش میهتنوع ب
همچنین در مقایسه این مطالعه با دیگر مطالعات 

شت که از لحاظ تنوع و فراوانی بایستی بیان دا
هاي زئوپالنکتونی در رودخانه اترك از لحاظ جمعیت

هاي اخیر . در سالاردوضعیت مطلوبی قرار ند
کارخانه  ؛هاي صنعتی از جملههاي واحدفعالیت

هاي سیمان بجنورد و مجتمع پتروشیمی، واحد
هاي کشاورزي در حاشیه رودخانه، افزایش پساب

ر شهري و روستایی نزدیک به رودخانه و تغیی
واسطه ههیدرولوژي و ساختار طبیعی رودخانه ب

احداث سدهاي فراوان بر روي رودخانه اترك (سد 
هاي شدت برروي جمعیتهتبارك و شیرین دره) ب

تواند صدمات زیستی تاثیر گذاشته که در آینده می
  جبران ناپذیري ایجاد کند.

  
  گیري نهایینتیجه

احداث سدهاي مختلف بر روي با توجه به 
دخانه اترك و تغییرات رژیم هیدرولوژي این رو

کیلومتر از مناطق  63و خشک شدن تقریباً  رودخانه
هاي صنعتی، شهري و پساب ورود وباالدست 

شدت تنزل پیدا کرده و در هآب ب ،کشاورزي کیفیت
شدت تحت تاثیر ههاي زیستی بنتیجه جمعیت

  باشند.می
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Abstract 

Investigation of abundance and distribution of biological assemblages and compared them 
with similar ecosystems could provide precise information on the extent of contamination. Due 
to entry of industrial, urban and agricultural wastewaters to the Atrak River, study of biological 
biomass especially zooplanktons as a part of food web to be very important. This study 
conducted monthly in one year period between 2007-2008 in 10 stations. Sampling were done 
by filtration of 100 liter water by net (50µ mesh size) and fixed in formalin 4% and transferred 
to the laboratory for identification. In this study, three phylum include Ciliophora, Arthropoda 
and Rotifera indemnified that abundance of them were 20.09, 12.61 and 7.36 individual number 
per liter, respectively. Among these three phylum 8 genera identified including Chilodonella, 
Colpoda, Vorticella, Daphnia, Cyclops, Asplanchna, Ascomorpha and Brachionus. Chilodonella 
and Ascomorpha with 7.86 and 2.4 number/lit had the highest and lowest in number. The 
maximum and minimum Shannon and Simpson Biodiversity Indices were for spring and winter 
seasons. Also the trend in monthly changing of water temperature show that in March and 
October population was the highest and in winter with the decrease in water temperature and 
drop of food availability the zooplankton population decreases dramatically. In general, results 
indicate that the Atrak River is poor in diversity and frequency of zooplankton population. 
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