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 :چكيده
هکتار در استان سمنان واقع  ١,٣۵٠,٠٠٠شهرستان دامغان با مساحت تقريبی   

دقيقه طول  ۴٩درجه و  ۴۵دقيقه تا  ۴٢درجه و  ۵٣شده است. اين شهرستان بين 
اين بررسي از  دقيقه عرض شمالي قرار گرفته است. ٣۴درجه تا  ٣۶شرقي و 
شناسايي و به مدت يك سال به منظور  ١٣٩٠تا پايان اسفند  ١٣٩٠فروردين 

در دست سد شهيد شاهچراغي هاي باالدست و پايينبررسي جوامع پالنكتوني رودخانه
ميکرون،  40 پالنکتونگير تور بوسيله به صورت ماهانه کيلومتری ٢٨ير يک مس

در هر  دبي،PHمحلول، اكسيژن دما، نظير آب فيزيكوشيميايي خصوصياتانجام شد. 
 بهها نهنمو مرحله اين از بعد گيري شد.برداري در شش ايستگاه اندازهبار نمونه

- می انتقال آزمايشگاه به فيكس و سپس براي شناسايي  درصد ۴وسيله فرمالين 
(سه ايستگاه واقع در باالدست انجام شده روي شش ايستگاه تطبق مطالعا.يافتند

در  زئوپالنكتوني فراواني بيشتريندست سد) سد و سه ايستگاه واقع در پايين
 باشد.مي بهارو حداكثر جمعيت فيتوپالنكتوني مربوط به فصل  تابستانفصل 

 .ايستگاه، مورد بررسی قرار گرفت برداری وصل نمونهتغييرات آنها به تفکيک ف
 ها آن فراوانی ميانگين و جانوری، گياهی پالنکتون بررسی از حاصل آماری نتايج طبق
تنوع و  .داشت يکديگر با داریمعنی تفاوت انتخابی هایايستگاه در و سال فصول در

مه) كمتر و به سمت فراواني زئوپالنكتوني در باالدست سد شاهچراغي(رودخانه چش
هاي و فراواني شاخه دست سد) به تنوعسد از ايستگاه سوم به بعد(پايين

- جنس از گروه ۵شاخه و  ٧در اين بررسي در مجموع  د.شافزوده مي مشاهده شده
 زئوپالنكتونيهاي 

)،روتاتورTardigrada)،تارديگرادا(Rhizopoda)،ريزوپودا(Ciliophoraشامل:سيليافورا(
 از )وCopepodaپودا()،كوپهCladocera)،كالدوسرا(Nematoda()،نماتودا Rotatoriaيا(

 جنس ١٢ باشاخه  ۶گروه فيتوپالنكتوني 
)،اوگلنChlorophytaکلروفيتا(،)Cyanophytaسيانوفيتا(،)Bacillisriophyts:دياتومه(شامل

سايي شنا ) Phyrrophyta)، پيروفيتا(Chrysophytaكريزوفيتا(،)Euglenaophytaوفيتا(
 .شدند

 
 فيتوپالنكتون زئوپالنکتون، سد شهيد شاهچراغي،تنوع، :كليدي هاي واژه

 
 

 مقدمه:
 معماري منظره و زيباترين زمين سيماي ترين عظيم ها رودخانه ، آبي منابع بين در

 بررسي .فراگرفته است آب را زمين كرة سطح از درصد 70 از ) بيش11بوده( طبيعت
 اهميت ماهيان غذايي رژيم از آگاهي لحاظ به آبي هاي اكوسيستم در غذايي هاي زنجيره
 و جانوري از اعم زنده، غذايي موجودات پرورش و تكثير كه است واضح .دارد بسياري
 از طبيعي بعالوه غذاي. است برخوردار اي ويژه اهميت از آبزيان تغذيه براي گياهي

 و ضروري آمينه اسيدهاي چربي، پروتئين، محتويات يعني شيميايي تركيبات نظر
مي تما در حيات ).١٣٨٢(صلواتيان  دارد فراواني ارزش ،ماهيها رشد در آنزيمها

اين  به نيز جانوران و شده آغاز توليدكنندگان از(شور و شيرين)  آبي هاي اكوسيستم
 گياهان غذايي مهر آبي پاية مخازن تمامي درهستند. وابسته هكنند توليد گياهان

 بزرگترين هافيتوپالنکتون ).٧(باشند ها ميفيتوپالنكتون و ماكروفيت
 به ديگر موجودات براي غذايی مهم منبع که هستند آبی منابع در اوليه توليدکنندگان
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 شيميايی و فيزيکی فاکتورهاي به آنها فصلی تغييرات و هاجنس ترکيب آيند. مي شمار
 .(Naz and Turkmen, 2005 )ست ا وابسته
 در تنوع کنندهتعيين تواندمی زياد بسيار سطح در مغذي مواد به يابیدست قابليت
 شك بدون هافيتوپالنكتون  Raghukumar and Anil, 2003)  (باشد اوليه کنندگانتوليد
ها نوزئوپالنكت تغذيه از اعظمي بخش زيرا دارند، نقش حياتي آبي هاياكوسيستم براي

- مي به شمار ماهيان غذاي اصلي خود نوبه به يزن هازئوپالنكتون شوند،شامل مي را
 قرار و مواد آلي توليد لحاظ به ها فيتوپالنكتون آبي اكوسيستم هر در ). 6(روند

 موجودات ساير و روندمي شماربه  ارزش و با مهم ذخاير جزء انرژي هرم قاعده در گرفتن
 به ستقيمو غيرم مستقيم طور به غذايي زنجيره در يكديگر به ضمن وابستگي
 از لحاظ اين از آبي منبع هر در شناخت آنها اين اند بنابر وابسته هافيتوپالنكتون

 تنوع از شيرين آب در وجود نظر از ها)  فيتوپالنكتون9(است هاي برخوردار ويژ اهميت
 همچنين مطالعات .)١٣٨٧رضايي، چودار( برخوردارند زئوپالنكتونها به نسبت بيشتري

 در شمالی خزر نزئوپالنکتو روی بار نخستين برای ١٩٣۴-٣۵های سال طی زئوپالنکتون
 مطالعه و بررسی ١٩٣٨سال  از و يافت انجام تابستان فصل در دريا اعماق مختلف

 و ميانی خزر در نامنظم طور به و شمالی در خزر ساله همه و شد شروع هاپالنکتون وضعيت
 ).1(شد تهيه شد خزر دريای مهرگان بی اطلس 1968 سال در و ).۵ادامه يافت( جنوبی

دقيقه طول شرقي  ۴٩درجه و  ۴۵دقيقه تا  ۴٢درجه و  ۵٣بين  دامغان شهرستان
با توجه به اهميت دقيقه عرض شمالي قرار گرفته است. ٣۴درجه تا  ٣۶و 

 جوامعشناسايي و بررسي هاي آبي بر آن شديم كه به  ها در اكوسيستمپالنكتون
 ٢٨در يک مسير دست سد شهيد شاهچراغي اي باالدست و پايينهپالنكتوني رودخانه

. رودخانه بپردازيمعلی دامغان تا سد شهيد شاهچراغی کيلومتری از محل چشمه
علی در شمال غربی دامغان و در مسير راه دامغان ـ کياسر ـ ساری و به چشمه

و کوه کيلومتری از دامغان قرار گرفته است. در اطراف آن باغات  ٣٢فاصله 
های زيبا و سرسبزی وجود دارد که از آب چشمه علی آبياری می شود. اين چشمه 
از لحاظ تقسيمات جغرافيايی در حوزه دهستان رودبار قرار دارد و دارای دو 
درياچه می باشد که اولی در شمال و ديگری در جنوب عمارت فتحعلی شاه قرار 

گ و شن متصل است که قسمت دارد. درياچه شمالی بر تپه خاکی هموار با سن
-اين رودخانه فصلی بوده و از شاخه .اعظم آب چشمه از اين قسمت خارج می شود

های جنوبی شود و به عبارتی ديگر از درهای دامغان رود و آستانه تشکيل میه
 ۵٠گردد و مشتمل بر ر منتهی میشاهکوه گرگان سرچشمه گرفته و به دشت کوي

- کعب آب را به دشت دامغان جاری میميليون متر م ٣٠ چشمه است که ساالنه جمعا| 
شمال شهر دامغان و  کيلومتری ١٢همچنين سد شهيد شاهچراغی دامغان در  .سازند

ه چکل شير و بر روی رودخانه ای موسوم به بز پل و مجاور کودر کنار تنگه
اع باشد که ارتفين سد از نوع شنی با هسته رسی میا .علی بسته شده استچشمه

ميليون متر مکعب است. طول  40متر و ظرفيت آبگيری آن  ۵٧آن از کف رودخانه 
سير آب پشت سد متر و طول م ١۵٠٠متر و ارتفاع آن از سطح دريا  ٢٢٧تاج 
-شناسايي فيتوپالنكتون مورد در مختلفي مطالعات تاكنون باشد.کيلومتر می ۶حدود 

 است. شده انجام جهان و ايران در اجمعيتي آنه تراكم و پراكنش تنوع، بررسي و ها
 بررسي را مورد آن حاشيه هاي آب و هامون درياچه هاي) فيتوپالنكتون١٣۶۶احمدي(

 كرده شناسايي را خزر درياي هاي) فيتوپالنكتون١٣٧١( حيدري و جاني محمد داد. قرار
 پروژه گزارش پالنكتوني ( 1378 ) فالحي دادند.  قرار بررسي مورد را پراكنش آنها و

 .منتشركرد را تاالب انزلي هيدروبيولوژي و هيدرولوژي
هاي باالدست و شناسايي و بررسي جوامع پالنكتوني رودخانه بررسي اين از هدف

 .باشد مي دست سد شهيد شاهچراغي شهرستان دامغانپايين
 کار: روش و مواد

 مطالعه مورد منطقه  -
 ۶ها به طور کلی های و فيتوپالنكتونزئوپالنکتون از ماهانه بردارینمونه برای

ايستگاه در  ٣علی تاسد)وايستگاه در باالدست سد(ازچشمه ٣ايستگاه شامل 
کيلومتری آن) انتخاب گرديد. در انتخاب مکان  ١٠پايين دست(ازسد تا مسافت 

های هر ايستگاه معيارهای مختلفی از جمله قابليت دستيابی به منطقه، ويزگی
 افت مورد مطالعه و غيره در نظر گرفته شد.زيستی ظاهری، مس

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 ٣

متر باالتر از سطح دريا قرار دارد.  ١۴٩٨در محل سرچشمه علي :ايستگاه اول
هايي از جنس سنگ و هايي با ديوارهآب پس از خروج از مظهر چشمه داخل حوضچه

رسد و آبي سانتي متر مي ۶٠هابه حدود شود. عمق آب در اين حوضچهبتون مي
سنگهاي ريز و ها پوشيده از شن و قلوهباشد. بستر حوضچهزالل و خنك ميكامال| 

شود و ماهيان آن از مشاهده مي  Potamogtonباشد. جامعه گياهي از جنس درشت مي
 باشد.جنس آفانيوس و خياطه مي

   ٣۶ ١۵º´GPS: N         54 º05´44. 72 "  E          "۵٢,٩٨موقعيت جغرافيايي با استفاده از 
علي به سمت درياچه سد فاصله چهار كيلومتري بعد از چشمهدر  :ايستگاه دوم

- دخانه شامل رودخانه ناشي از چشمهشاهچراغي قرار گرفته و محل تالقي دو رو
تفاع از سطح دريا حدود ار علي و يك رودخانه فرعي از سمت چپ بوده است.

هاي گياهي مانند بوته متر و پوششسانتي ٢٠باشد. عمق آب حدود ر ميمت ١۴٠٠
اي گز، لوئي، مرغ، ني و سازو را در حاشيه مشاهده كرديم. همچنين پوشش خزه

. همچنين تعداد دشها را پوشانده ديده ميبرخي از سنگ طحكه به مقدار كم س
بسيار كمي الرو ماهي ديده شد. بستر در حاشيه رودخانه از سنگريزه مخلوط با 

 .ماسه و گل تشكيل شده است
  ٣۶ ١۵º´GPS : N         54 º05´44. 72"    E          "۵٢,٩٨موقعيت جغرافيايي با استفاده از 

كيلومتر در نزديكي پل  ١٢فاصله آن تا ايستگاه قبلي حدود  :ايستگاه سوم
متر باالتر  ١٣٢۵مجاور سد شهيد شاهچراغي تعيين گشت. ارتفاع اين ايستگاه 

هايي از هاي اطراف آن رگهآهكي(نمكي) و در تپهاز سطح دريا و خاك اطراف آن 
هاي ريزه و سنگاي همراه با سنگشود. كناره رودخانه ماسهپرمنگنات ديده مي

- متر مي ٢باشد. عرض متوسط رودخانه حدود دار و همچنين كمي گل ميدرشت زاويه
ز باشد. خرچنگ اهاي گز  ميباشد. پوشش گياهي شامل ني، مرغ، لوئي و بوته

هاي حاشيه رودخانه در اين ايستگاه جمله جانوراني است كه در البالي سنگ
 كند.زندگي مي

"    GPS   :08' 46.56"E             54°  Nموقعيت جغرافيايي با استفاده از 
۵۴,٩۴´١۵º ٣۶ 

در زير سد شهيد شاهچراغي و در محل چشمه چاه فشار شكن  :ايستگاه چهارم 
متر و فاصله آن تا  ١٢٨٠ن از سطح دريا برابر با قرار دارد. ارتفاع آ

باشد. جنس بستر سنگي و سفت بوده ولي كناره آن كيلومتر مي ۶ايستگاه قبلي 
سنگريزه مخلوط با گل  و شن و تعدادي سنگ درشت تشكيل شده است. از جمله 

دهنده آن شامل علف چشمه، لحاف قورباغه، سراتوفيلوم، علف گياهان تشكيل
اي و هاي رشتهزه، بيد آبي، ني، گياهي از خانواده نعناعيان، جلبكمرغ، خ

هاي خاردار را در بستر و حاشيه اين ايستگاه مشاهده نموديم.  از بوته
 جنبانك سفيد ديده شد.دوزيستان، قورباغه و از پرندگان، دم

 GPS: 54°11' 39.00" E      36°14' 39.61"  Nموقعيت جغرافيايي با استفاده از 
        

متر از  ١٢۵٨در محل خروجي سد شهيد شاهچراغي و ارتفاع آن  :ايستگاه پنجم
باشد. جنس بستر شني ولي متر مي ۶۵سطح دريا و فاصله آن با ايستگاه قبلي 

و در  Potamogetonباشد. پوشش گياهي آن هاي درشت ميهاي رودخانه سنگدر كناره
باشد. جانوراني مانند گز، بيد آبي ميهاي حاشيه گياهاني مانند لوئي، بوته

 قورباغه به تعداد كم در اين زيستگاه ديده شدند.
 GPS  :36° 13' 23.00" N       54°15' 39.93" Eموقعيت جغرافيايي با استفاده از 

متر از سطح دريا و  ١٢۴٨بعد از سد شهيد شاهچراغي و ارتفاع  :ايستگاه ششم
ه پنجم بود. در جوار اين ايستگاه يك كيلومتري از ايستگا ۵در فاصله 
شناسي متعلق به سازمان آب و يك كارخانه توليد آسفالت قرار ايستگاه آب

باشد. هاي كوچك به همراه گل و كمي سفت ميدارد. جنس بستر سنگريزه و سنگ
هاي رودخانه گلي و حالت لجني داشت. پوشش گياهي آن عبارت بودند از كناره

باشد. پرندگاني هاي گز، كاركس ، سازو و ني ميلوئي، بوتهمريوفيلوم، مرغ، 
-جنبانك سفيد ودر حاشيه رودخانه سوسك مردابي  زندگي ميمانند سليم، دم

 .كنند
 GPS  :36° 13' 23.00" N       54°15' 39.93" Eموقعيت جغرافيايي با استفاده از 
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 و گياهی پالنکتون گرفت. صورت بار سه برداری عمل نمونه خطا، کاهش جهت مراحل کليه در
براي  ).12و8،10شناسايي و شمارش شدند ( Sedgwick Rafter الم از استفاده با جانوری
برداري فيتوپالنكتوني حجم يك ليتر از آب را از هر ايستگاه بدون عبور نمونه

درصد فيكس  ۴ها را با فرمالين داشت كرديم و نمونهرگير باز تور پالنكتون
ليترآب توسط تور مخروطي  ٢٠برداري زئوپالنكتوني مقدار جهت نمونهنموديم. 

ها را ميكروني زئوپالنكتوني فيلترشده در فرمالين خالص فيكس نموديم. نمونه
در درون ظروف  مخصوص نگهداري و براي شناسايي به آزمايشگاه منتقل نموديم. 

، بالفاصله PHمحلول،  ژن   طی عمليات ميدانی هر ماه فاکتورهاي آب و دما، اكسي
در هر ايستگاه در محل هر ايستگاه تعيين و ثبت گرديد.  همچنين ميزان دبي 

 افزار نرم از استفاده با اطالعات سپس .شدمشخص مي Q=R×Aگيري  با عمليات اندازه
هاي هر  گرفتند. بعد از شمارش نمونهمی قرار تحليل و تجزيه مورد  S.P.S.Sآماری

آن، کل فراواني، ميانگين و درصد فراواني محاسبه و ارقام راسته و افراد 
ها بر اساس ميانگين ارائه شد. همچنين رسم  به دست آمده از تمامي شاخص

 انجام شد. Exellنمودارها توسط نرم افزار 
 / N= n.v آمد: دست به فرمول زير از استفاده با شمارش، از حاصل گياهی پالنکتون جمعيت

V 
  

 نتايج:
 :يي زئوپالنكتونبررس

از گروههاي  جنس ۵و  شاخه ٧، ماه ١٢در نمونه برداري انجام شده طي 
 ،)Rhizopodaريزوپودا( ،)Ciliophoraسيليافورا(زئوپالنكتوني شامل:

)، Nematodaنماتودا()، Rotatoriaروتاتوريا( ،)Tardigradaتارديگرادا(
-جنس توريااروتاز شاخه  رديدشناسايي گ )Copepodaپودا(كوپه ،)Cladoceraكالدوسرا(

و از Cyclops هاي مربوط بهپودها جنسو از شاخه كوپه Asplanchuna و Brachionus هاي
   شناسايي گرديد.Ceriodaphnia و Moinaهاي كالدوسرها جنس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بررسي فيتوپالنكتوني:
در باالدست سد  ١٣٩٠برداري انجام شده در فصول بهار و تابستان در نمونه

شهيد شاهچراغي (رودخانه چشمه علي) و پايين دست آن در ايستگاههاي مورد 
از فيتوپالنكتون  جنس ١٢و  شاخه ۶بررسي 
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اوگلن)،Chlorophyta(تاکلروفي،)Cyanophyta(تاسيانوفي،)Bacillisriophytsشامل:دياتومه(
)شناسايي Phyrrophyta(تاپيروفي،)Chrysophyta(يتافزوكري)،Euglenaophyta(تافيو

 , Synedra  Cymbella, هايسجن تاباسيالريوفي رده ی فيتوپالنکتون مجموعه ازگرديد.
Nitzschia , Cyclotella جنس تاسيانوفي رده و از Oscilatoria هاي جنس تاکلروفي رده از 

Mougetia شامل:  چهار جنس تافيوو از رده  اوگلن Phacus sp. ،Trachelomonas sp.، 
Lepocinclis sp ،Euglena sp  يك جنس شامل  كريزوفيتاو از شاخهAulocosira   و از شاخه

 شناسايي گرديد.  Gymnodinium spيك جنس از  تاپيروفي
ايستگاه اول واقع در نزديكي مظهر چشمه كمترين فراواني فيتوپالنكتوني را 

 به خود اختصاص داد.
مامي فصول بيشترين فراواني را به خود در ت Bacilliariophytaدر ايستگاه دوم 

 اختصاص داد.
در فصول مختلف به ويژه در فصل بهار بيشترين  Bacilliariophytaدر ايستگاه سوم 

در Chlorophyta در فصل بهار و تابستان و شاخه Cyanophyta فراواني را داشت. شاخه
 فصل بهار كمترين فراواني را به خود اختصاص داد.

بيشترين فراواني فيتوپالنكتوني را Bacilliariophyta در ايستگاه چهارم شاخه 
در  فصول تابستان و پاييز و  Chlorophytaداشته به خصوص در فصل بهار. شاخه 

تنها در فصل بهار مقدار كمي از فراواني را به خود اختصاص  Pyrrophyta شاخه
 داد.

 كمي را به خود اختصاص داد. شاخه در ايستگاه پنجم از نظر تعداد فراواني 
Bacilliariophytaبيشترين فراواني را در فصل  بهار و شاخه Chlorophytaو 

Pyrrophyta درفصل تابستان وCyanophyta در فصل بهار و شاخه Chrysophyta در فصل
 پاييز به خود اختصاص دادند.

مامي فصول به ويژه در بيشترين فراواني را در ت Bacilliariophytaدر ايستگاه ششم 
هم در زمستان مشاهده  آنتنها در ايستگاه ششم و  Euglenophytaزمستان و شاخه 

 شد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي فيزيك و شيمي آب:تغييرات داده -
درجه در فصل زمستان در خروجي سد و حداكثر آن  ۶حداقل دماي آب  دما: -

تگاه ششم واقع در انتهاي درجه سانتيگراد در فصل تابستان و در ايس ٢۴
 رودخانه بود.

علي (ايستگاه اول) به سمت سد (ايستگاه سوم) و به تدريج كه از مظهر چشمه
رويم بر ميزان دماي آب در فصول بهار و دست (ايستگاه ششم) ميبه سمت پايين

 گردد.تابستان افزوده شده و در فصول سرد تقريبا| كاسته مي
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گرم در ليتر در فصل پاييز و حداكثر آن ميلي ٨آب اكسيژن محلول  اكسيژن: -
گرم در ليتر در فصل بهار بوده و به طور كلي مناطق مطالعاتي با ميلي ٢/١٣

گرم در ليتر از ميزان اكسيژن محلول مناسبس در تمامي فصول ميلي ١١ميانگين 
 برخوردار بودند.

- PH:  ميانگينPH ۴/٨در طول سال هاي مختلف گيري شده در ايستگاهاندازه 
هاي مختلف چندان در فصول و ايستگاه PHگيري شد. ميزان تغييرات اندازه

متغير بود. همچنين  ٣/٩و  ۵/۶قابل مالحظه نبوده و به طور كلي بين 
تا حدودي داراي نوسان بوده ولي در بقيه ايام  PHتنها در پاييز ميزان

 سال از ثبات بيشتري برخوردار بود.
علي در باالدست سد شاهچراغي با ميانگين لي رودخانه چشمهبه طور ك دبي: -

دست ليتر بر ثانيه از ميزان دبي باالتري نسبت به رودخانه پايين ۶۵٠
ليتر بر ثانيه برخوردار بود. همچنين دبي آب در  ۴۴٠سد با مينگين 

هاي فشارشكن و خروجي سد حاصل شده افزايش ايستگاه ششم كه از تالقي چاه
 ليتر بر ثانيه رسيد. ۵٧٠به ميانگين ساليانه يافته و 

 بحث:
 .شد شناسايی ها ونتشاخه از فيتوپالنك ۶ها و زئوپالنکتون زا شاخه 7بررسی اين در

برداري نشان داد كه ايستگاه اول هاي نمونهتغييرات زئوپالنكتوني در ايستگاه
اكم آنها كمترين فراواني و به تدريج در باالدست و پائين دست سد بر تر

به  را زئوپالنکتون تودهزی و بيشترين فراوانی ۵افزوده شد. به ويژه ايستگاه 
- كوپه  اختصاص داد كه عمده فراواني در اين ايستگاه مربوط به خود

)بوده است كه به خصوص در فصل تابستان از جمعيت بااليي Copepodaپودا(
و فراواني زئوپالنكتوني برخوردار بوده است. فقيرترين ايستگاه از نظر تنوع 

در فصل ) Copepodaپودا(كوپه و )Cladoceraشاخه كالدوسرا(. تايستگاه اول بوده اس
در فصل زمستان بيشترين فراواني را به خود  )Ciliophoraسيليافورا(بهار و 

ها وجود داشته و در تمامي ايستگاه )Rotatoriaروتاتوريا( شاخه اختصاص دادند.
را به خود اختصاص داد. كمترين فراواني مربوط بود به  بيشترين فراواني

 بود.  )Cladoceraكالدوسرا(و  )Tardigradaتارديگرادا(هاي شاخه
در باالدست سد شهيد شاهچراغي(رودخانه  برداري شدههاي نمونهايستگاه همچنين

ه، به طوري كه تنها در چشمه) از تنوع و فراواني كمتري برخوردار بود
شاخه زئوپالنكتوني مشاهده  ۵ ،اي پايين رودخانه نزديك ورودي سدهايستگاه

در  )Cladocera) و كالدوسرا(Tardigradaهاي تارديگرادا(گرديد. به عالوه شاخه
نيز تنها در  )Copepodaپودا(علي مشاهده نشد و ميزان كوپهرودخانه چشمه

 ايستگاه سوم و بسيار اندك بود.
ني زئوپالنكتوني در ايستگاههاي پايين دست سد به طور كلي تنوع و فراوا  

 (Copepoda), پوداكوپه هايشهيد شاهچراغي يه مراتب بيشتر بود. شاخه
بيشترين     )Rotatoriaروتاتوريا( )،Rhizopoda)،ريزوپودا(Ciliophoraسيليافورا(

فراواني را به خود اختصاص دادند و در تمامي فصول در ايستگاههاي مختلف 
جمعيت زئوپالنكتوني در فصل تابستان  فراوانی ميزان در مجموع  شدند. مشاهده

 حرارت جمله درجه از مختلف فاکتورهای از به اوج خود رسيد كه فراواني آن تابعی
). 7(باشدمی فيتوپالنکتونی جمعيت فراوانی معدنی و و آلی مواد محلول اکسيژن آب،

 افزايش با که تابستان درفصل نی نکتوزئوپال جمعيت فراوانی به توجه با اين موضوع
 باشد.يم تاييد قابل باشد، می آلی همراه مواد و حرارت درجه

) در تمامي فصول Bacilliariophytaباسيالريوفيتا( همچنين در بررسي فيتوپالنكتوني،
در كل مناطق مطالعاتي شناسايي شد و بيشترين فراواني را به ويژه در فصل 

د داشته ونيز در تمامي فصول وج )Chlorophyta(كلروفيتا شاخه .زمستان داشتند
عالوه ايستگاه اول واقع در ه به ولي فراواني آنها به مراتب كمتر بود

ه كمترين فراواني فيتوپالنكتوني را داشت. تفاوت در ساير چشمنزديكي مظهر 
 ها در فصول مختلف سال داراي نوساناتي بوده و تقريبا| به تدريج ازايستگاه

هاي ساير شاخه مظهر چشمه تا پايين دست رودخانه بر فراواني آن افزوده شد.
فيتوپالنكتوني نيز به ميزان كمتري تنها در بعضي فصول و در يك ايستگاه 

  .مشاهده گرديدند

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 ٧

علي يا باالدست سد شهيد شاهچراغي تنها سه شاخه به طور كلي در رودخانه چشمه
 )، سيانوفيتا(Bacilliariophytaاسيلياريوفيتا(فيتوپالنكتوني به ترتيب شامل ب

Cyanophyta) و كلروفيتا(Chlorophytaو شدند هاي مختلف شناسايي ايستگاه ) در
)، Chrysophyta)، كريزوفيتا(Euglenaophyta هاي اگلنوفيتا(شاخه

) وجود نداشتند. همچنين در پايين دست سد شهيد شاهچراغي Phyrrophytaپيروفيتا(
هاي فيتوپالنكتوني و نيز فراواني آنها نيز بيشتر از خهتنوع شا

شدند و همچنين  شاخه در آن شناسايي ۶علي) بوده و هر باالدست(رودخانه چشمه
) در تمامي فصول بيشترين تراكم را داشته Bacilliariophytaشاخه باسيلياريوفيتا(

 است.
 در ها آن فراوانی ميانگين ،وجانوری گياهی پالنکتون بررسی از حاصل آماری نتايج طبق

 در داشت. همچنين يکديگر با داری معنی تفاوت انتخابی هایايستگاه در و سال فصول
 و تراکم زمستان و پاييز فصل به نسبت نورکافی وجود و بيشتر دمای علت به بهار فصل

. همچنين بيشترين ميزان اكسيژن در فصل شد مشاهده يبيشتری يتنوع فيتوپالنکتون
گرم در ميلي ٨گرم در ليتر) و كمترين ميزان در فصل پاييز(ميلي ١٣,٢ر(بها

به علت تبخير و حجم منابع آبي آب و كاهش  دمای بودن ثبت گرديد. باال ليتر)
در فصل پاييز نسبت به فصل بهار دليل كاهش اكسيژن محلول در كاهش بارندگي 

 باشد.آب مي
 مختلف هايايستگاه در فيتوپالنكتونها نتشارا و پراكنش روي بر كه مطالعاتي برمبناي

 مختلف هاي شاخه با اواخر زمستان از زياد تنوع با فيتوپالنكتونها رشد گرفته انجام
 .رسدمي )ها دياتوم شاخه بخصوص( خود اوج حداكثر به ماهارديبهشت در كه شده شروع

 بيشترين دياتوم هاي شاخه كه داد نشان يافته انجام مطالعات از آمده بدست نتايج
 ها دياتوم شاخه در آن غالب هاي نمونه و داده تشكيل را فيتوپالنكتوني گروههاي
 حاشيه اي نمونه و قرصي شكل سيكلوتال، جنس بوده است.Nitzschia , Cyclotella جنسهاي

 دماي در اما است سانتيگراد درجه 11 تا 9   آن براي مناسب دماي نشين(ليتورال) و
 خوب كيفيت نمايانگر اين كه مايدنمي اشغال وسيعي طيف و كرده وبي رشدبخ نيز باال

 در را سيكلوتال جنس غالبيت اينرو . از) 1367 يكم، مشاور باشد(مهندسينمي آب زيستي
 مورد ايستگاههاي اغلب در آب خوب كيفي وضعيت پديده با توان مي ها دياتوم شاخه

 و هادياتومه پراكنش در مهم اكتورهايف از ديگر يكي نور نمود. بيان مطالعاتي
 Kebanآبي  منبع در هادياتوم رشد بهترين بطوريكه است، ايتغذيه روابط مطالعه
 بيشترين حاصل تحقيقات درو ، )Kadri, 1998باشد(مي وتابستان بهار هايماه در تركيه
 از حاصل مشاهده نموديم كه با نتايج تابستانفصل بهار و  در را هادياتوم تراكم

-ماه در كه نمود اظهار خود هايبررسي در 1986 سال در .Szeدارد همخواني نيز بررسي اين
-شاخه فيتوپالنكتوني آب تراكم و محيط حرارت درجه رفتن باال دليل به تير و خرداد هاي
رفتن  باال اصلي عامل و ابديمي افزايش ) Cyanophytaآبي(-سبز جلبكهاي دياتوم، هاي

 در اما .نمود بيان باال دماي آبي-سبز جلبكهاي شاخه در را وپالنكتونيفيت جمعيت
 اين داشته، كه كمي جمعيت ايستگاهها كلدر آبي-سبز جلبكهاي شده انجام مطالعات

 هاي انجام شده مطرحآمونيومي طبق بررسي ازت بودن باال تواند بدليل مي مورد
 جلبكهاي شاخه كه نمود بيان 1378 سال در خود هايبررسي در فالحي را موضوع اين نمود،

 ازت رفتن باال لذا ،باشندمي ازت كننده تثبيت هتروسيت هاي گره داشتن بدليل آبي- سبز
 هاي.شاخه)1378 فالحي،( گردد محيط در آنها حذف يا كاهش موجب تواندمي آمونيومي

هاي اهايستگ در را جمعيت ينترپائين تاگلنوفياو و تاپيروفي فيتوپالنكتوني
 كم آلودگي ميزان دهنده نشان وگلنوفيتاد ادرص بودن دادند. پائين مطالعاتي نشان

 در خود هايبررسي در ١٣٧٨سال در خداپرست. باشد واندتمي هاي مطالعاتيايستگاه در
 آلي مواد دهنده نشان اوگلنوفيتا درصد بودن پايين كه نمود عنوان نيز انزلي تاالب

 رشد براي الزم عوامل انزلي تاالب در كه باشد مسئله اين بيانگر ندتوامي بوده و ناچيز
 اوگلنوفيتا فراواني بيشترين ناچيزاست. بسيار يا نداشته وجود شاخه اين تكثير و

 .1378 ) باشد(خداپرستمي مناطق اين به وارده آلي مواد زياد بار و آب دماي افزايش با
 قدردانی و تشکر
ترم، جناب آۀای دکتر شهرام شـرفی و کليـه عزيزانـی کـه در وسيله از استاد محبدين

نمـايم.  انجام اين تحقيق كمال مساعدت را با اينجانب داشتند، تشكر و قـدرداني مـي
غان  حد دام سالمي وا شگاه آزاد ا يق در دان ين تحق شگاهي ا حل آزماي مامي مرا نين ت همچ

 ي را داشته باشم.انجام گرفته كه الزم است از مسئولين مربوطه كمال قدردان
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Damghan city is located in Semnan Province With an approximate area of 1,350,000 hectares. between Shahroud 
in the East and Semnan in the West. This study of date April 2011 until the end of  March  2012 a period of one 
year in order to identify and study the Plankton communities of the river up Stream and down Stream Shahid 

Shahcheragh dam 28 km by road in Monthly samples were collected from ٦ stations with ٤0μm mesh size 
plankton net. Physicochemical properties of water such astemperature, dissolved oxygen, pH, Debi in 6 stations 

were measured in each sampling. After the sample is fixed by 4% formalin and then were transferred to the 
laboratory for identification. According to studies on the six stations (three stations located in the lower dam and 
three stations  located upstream of dam), the highest frequency within the population of Zooplankton was in the 
Spring  and Phytoplankton in the Summer. Changes to the resolution were studied of the sampling stations. The 
statistical results obtained from the study of Plant and Animal Plankton, the average frequency selective in  the 
season of the year and the station of choice was a significant difference with each other. Diversity and abundance 
of Zooplankton in Shahcheragh Dam And the third station to the next dam (downstream of the dam) was added to 
the diversity and abundance of the observed Phylum. totally 7 phyla and 5 genus of Zooplankton includes: 
Ciliophora, Rhizopoda, Tardigrada, Rotatoria, Nematoda,  Cladocera, Copepoda, and 6 phyla and 12 genus of 
Phytoplankton includes: Bacillisriophyts, Cyanophyta,  Chlorophyta, Euglenaophyta, Chrysophyta, Phyrrophyta  

were identified. 
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