بررسی ساخـتـار جمعـیـت فیـتـوپـالنـکـتـون دریـاچه پـشـت سـدالر
فاطمه کربالیی
گروه شیالت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
تاریخ دریافت 1395/11/25 :تاریخ پذیرش1396/06/15:

چکیده
این تحقیق به منظور بررسی تنوع ،تراکم و پراکنش فیتوپالنکتون دریاچه سدالر و تغییرات آن ها طی  3مرحله نمونهبرداری از
تیرماه الی شهریورماه سال  1393انجام پذیرفت .نمونهها پس از جمع آوری ،با فرمالین  4درصد تثبیت و با میکروسکوپ های
معکوس و نوری معمولی شناسایی و شمارش شدند .از بین جنسهای شناسایی شده 8 ،جنس مربوط به دیاتومه ها 7 ،جنس مربوط
به جلبکهای سبز 3 ،جنس مربوط به دینوفیسه 1 ،جنس مربوط به شاخه اوگلنوفیسه و 5جنس مربوط به شاخه سیانوباکتر بودند.
انواع جلبکهای شاخه دیاتوم با  88/59درصد بیشترین جمعیت تابستانه را تشکیل دادند .جنس غالب این شاخه در دوره مطالعه
 Asterionellaبود .سایر جنسهای این شاخه به ترتیب فراوانی ، Cyclotella ، Nitzschia ، Cymbella ،Melosira ،Navicula
 Synedraو  Diatomaبود .شاخه جلبکهای سبز با فراوانی  6/48درصد با جنسهای Pandorina ، Oocystis ،Closterium
 Scenedesmus ، Chodatella ،Gonium،و  Chlorellaدر رده دوم اهمیت قرار داشت .سایر شاخههای فیتوپالنکتون مشاهده
شده در مدت مطالعه عبارت بودند از سیانوباکتر با فراوانی  2/88درصد و شامل جنسهای ، Merismopedia ، Anabaena
 Oscillatoria ،Gleocapsaو  Coelosphaeriumبود .جلبکهای دینوفیسه با فراوانی  1/76درصد و جنس های ،Peridinium
 Gymnodiniumو Ceratium

و در نهایت جلبکهای اوگلنوفیسه با فراوانی ناچیز  0/25درصد و جنس  .Euglenaمورد

شناسایی قرار گرفتند .طی مدت نمونه برداری باالترین میانگین تراکم مربوط به جلبکهای دیاتوم با تعداد  1560733 ±2عدد در
لیتر و جنس  Asterionellaپالنکتون غالب این شاخه بود .رتبه دوم متعلق به شاخه جلبک های سبز با میانگین تعداد164600 ±2
عدد در لیتر و جنسهای غالب آن  Scenedesmus ، Pandorinaو  Chlorellaبود .در مجموع با توجه به پایین بودن تنوع
پالنکتونی در فصل تابستان و دوره نمونه برداری به نظر می رسد توان تولید پالنکتونی در دریاچه پشت سد الر در حد پایینی قرار
داشته باشد.
واژگان کلیدی :فیتوپالنکتون ،سد الر ،ساختار جمعیت

__________________________________________
*نگارنده پاسخگوf_karbalaee67@yahoo.com :
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منابع اصلی تامین کننده آب این دریاچه محسوب می گردند.
با وجود اینکه میزان آب پشت سد دارای نوسان فصلی زیادی
می باشد ،عمیق ترین ناحیه دریاچه که در محل خروجی
است ،همواره تحت پوشش آب قرار دارد (علمی.)1382 ،
همانند سایر بدنه های آبی جهان ،سد مخزنی الر دارای
زنجیره های غذایی متعددی است که حلقه اول آن مربوط به
فیتوپالنکتون است .فیتوپالنکتون در اعماق مختلف ستون آب
از سطح تا عمیق ترین الیه های آن زیست میکنند با توجه
به اهمیت پایش محیط های آبی خصوصاً سدها به جهت
مصارف بهداشتی و آشامیدنی ،هدف از این مطالعه بررسی
ساختار جمعیت فیتوپالنکتون و مطالعه شرایط اکولوژیک
دریاچه سد الر با استفاده از شاخصهای بیولوژیک می باشد.

مقدمه
پایش زیستی محیط های آبی براساس رفتارهای موجودات
ساکن در آنها برای بررسی تغییرات اکولوژیک و آلودگیهای
ناشی از فعالیتهای انسانی امری ضروری است (, 2001
 .)Spellman & Drinanاز این رو از اوایل دهه 1970
گروه حفاظت محیطزیست ایاالت متحده ،پایش بدنههای آبی
را با استفاده از فون و فلور آبزیان به خصوص فیتوپالنکتون
آغاز نمود( .)Kurts et al. , 2004ارزیابیهای زیستی بدلیل
نشان دادن اثرات پنهان و غیر مستقیم تغییرات محیطی،
نسبت به ارزیابیهای صرفاً شیمیایی و فیزیکی ،دقیق تر
است( .)Griffith et al. , 2005در اکوسیستمهای آبی
ساکن ،ارزیابی زیستی با استفاده از جلبکهای
کفزی(پریفیتون ) ،فیتوپالنکتون ،زئوپالنکتون ،ماکروبنتوز و
ماهیان صورت میپذیرد ( .)Dokulil , 2003فیتوپالنکتون
بدلیل دارا بودن چرخه زندگی کوتاه ،تراکم و تنوع گونه ای
بسیار زیاد ،حساسیت به انواع آلودگیهای آلی و معدنی و باال
بودن درجه تحمل نسبت به آلودگی و استرسهای محیطی
برای ارزیابی دریاچهها مفید می باشد( ;Willen, 2000
 .)Dokulil, 2003; Kelly, 2003مطالعات هیدرولوژیک
و هیدروبیولوژیک در بدنه های آبی سدها در ایران و جهان
سابقه ای نسبتاْ طوالنی دارد که بررسی پالنکتونی بخشی از
این مطالعات محسوب می شود..(Raynolds, 1984
شناسایی فیتوپالنکتون و آنالیز آنها در تعیین کیفیت آب،
تصفیه فاضالب و آلودگیهای صنعتی ،و کنترل و مدیریت
آبهای مصرفی در آبزیپروری و شناکردن نقش بسزایی دارد.
فیتوپالنکتون به علت توانایی تشخیص و تمایز موقعیت های
محیطی مختلف خود در آبها ،انتشار یکنواختی نداشته و
معموالً بدنبال شرایط بهتری از مواد مغذی ،دما و غیره
هستند .به همین دلیل مهاجرتهای متنوعی در ستون
عمودی آب انجام می دهند .در مقایسه با زئوپالنکتون،
فیتوپالنکتون در آب شیرین از تنوع بیشتری برخورد است
(چودار رضایی.)1387،
دریاچه سد الر با مساحت  1300هکتار در  55کیلومتری
شمال شرقی تهران و 7کیلومتری شمال روستای پلور بر روی
رودخانه الر احداث شده است .سازه سد از نوع خاکی با هسته
رسی است که با طول  1170متر و ارتفاع  105متر دارای
گنجایش  960میلیون مترمکعب می باشد .چهار حوضه آبریز
متمایز شامل رودخانه های دلیچای ،آب سفید ،الر و الرم

مواد و روش ها
در این مطالعه پس از انجام بازدید میدانی اولیه از دریاچه الر
و با کمک نقشه و عکسهای ماهوارهای موجود و آخرین آمار و
اطالعات قابل استناد و تلفیق این اطالعات ،سه ایستگاه نمونه
برداری در مناطق ورودی ،خروجی (عمیق ترین محل دریاچه)
و قسمت میانی(تاج سد) مشخص گردید .نمونهبرداری بصورت
ماهانه از تیر تا شهریور سال  1393انجام شد.
به منظور بررسی فیتوپالنکتون در الیه نورگیر نمونه ها با
استفاده از بطری روتنر یک لیتری برداشته شد و با فرمالین 4
درصد تثبیت گردید( ;Standard Methods, 2007
 .)Sorina,1978نمونه برداری دارای سه تکرار بود و از هر
ایستگاه سه نمونه فیتوپالنکتون تهیه گردید .نمونههای
فیتوپالنکتون بعد از انتقال به آزمایشگاه ،به مدت حداقل 48
ساعت ثابت باقی ماندند و سپس آب الیه رویی نمونه ها به
منظور تغلیظ ،سیفون گردید .الزم به ذکر است که با توجه به
تراکم بسیار پایین جمعیت فیتوپالنکتونی دریاچه پشت سدالر،
برخی نمونهها تا حد  100الی  200میلی لیتر مورد تغلیظ
قرار گرفتند.
به منظور شناسایی فیتوپالنکتون پس از تکان دادن و همگن
کردن نمونه های تغلیظ شده ،سه تکرار از هر نمونه و در هربار
 5میلی لیتر با الم حفره دار با استفاده از میکروسکوپ
معکوس مطالعه و شناسایی گردید .همچنین برای شمارش
فیتوپالنکتون از الم سدویک رافتر ،به حجم  1سانتیمتر
مکعب (مساحت این الم  100میلیمتر مربع ،حجم آن 1000
میلیمتر مکعب و معادل  1میلیلیتر میباشد)و میکروسکوپ
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نوری استفاده گردید .نمونهها با بزرگنمایی × ، 100تا سطح
جنس و در صورت امکان در حد گونه شناسایی شدند.
شناسایی نمونههای فیتوپالنکتون با استفاده از کلیدهای
;1350
سندهال و برگرن  ; 1381,رحیمیان ,
Sonneman & Hill, 1997 ; ; Bellinger،1992
;Albay et al., 2007; John et al., Cox, 1996
 Wehr & Sheath , 2008 2000و سایت علمی
 Algaebaseانجام گردید.

سایر جنسهای پرتراکم این شاخه عبارت از ، Navicula
 Nitzschiaو  .Cyclotellaاز نظر فراوانی سلولی شاخه
بعدی متعلق جلبک های سبز بود .این شاخه از نظر جمعیت و
تنوع در رده دوم اهمیت قرار داشت که جنسهای غالب آن
 Scenedesmus ، Pandorinaو  Chlorellaبود.
بررسیها نشان داد که میانگین تعداد فیتوپالنکتون دریاچه
 1786000عدد در لیتر بوده است .حداکثر فراوانی در تیر ماه
با میانگین  744233عدد در لیتر و حداقل آن نیز در
شهریورماه با میانگین  462567عدد درلیتر مشاهدهگردید.
دیاتومها با  88/59درصد و جلبکهای سبز با  6/48درصد
جمعیت تابستانه را به وجود آورده بودند .سایر شاخهها درصد
جمعیتی کمتری داشتند .به طوریکه سیانوباکترها با 2/88
درصد ،جلبکهای دینوفیسه  1/76درصد و در نهایت جلبک-
های  uglenophytaبا  0/25درصد جمعیت فیتوپالنکتونی
را در دریاچه پشت سدالر داشتند.
جمعیت فیتوپالنکتونی به خصوص دیاتومها در شهریورماه به
بیشترین تراکم خود رسید و جنس  Asterionellaبیشترین
فراوانی را داشت .میانگین تراکم فصلی این شاخه 709367
عدد در لیتر بود .جمعیت شاخه جلبکهای سبز نیز در ماه
شهریور افزایش داشته و فراوانی آن  194000عدد در لیتر بود
و در رده دوم قرار داشتند جلبکهای دینوفیسه و اوگلنوفیسه
در شهریورماه دارای تراکم پایینی بودند.

آنالیز آماری
برای پردازش دادهها از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه در نرم
افزار  SPSSو رسم نمودارها و تراکم فیتوپالنکتون ،از نرم-
افزار آماری  Excelاستفاده شد.
نتایج
در این تحقیق انواع فیتوپالنکتون متعلق به پنج گروه
سبز،
جلبکهای
،Dinophyta
(،Diatoma
 Cyanobacteriaو  )Euglenophytaشناسایی شدند.
طبق نتایج بدست آمده در دریاچه سد مخزنی الر مجموعاً 5
شاخه فیتوپالنکتون با  24جنس شناسایی شد .از این میان 8
جنس مربوط به جلبکهای دیاتوم 7 ،جنس مربوط به شاخه
جلبکهای سبز 3 ،جنس مربوط به جلبکهای دینوفیسه1 ،
جنس مربوط به جلبکهای اوگلنوفیسه و  5جنس متعلق به
سیانوباکترها میباشند .بیشترین تعداد جنسهای مشاهده
شده مربوط به جلبکهای دیاتوم( 10جنس) بود و جنس
غالب این شاخه که در تمام دوره مطالعه به تعداد 41/4
درصد مشاهده شد ،جنس  Asterionellaبود.
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کمترین تراکم با میانگین  565700عدد در لیتر در ایستگاه
سوم مشاهده شده است .نتایج آنالیز واریانس نشان داد که
تراکم فیتوپالنکتون در ایستگاه های مورد مطالعه دارای
اختالف معنی دار است (.)P<0/05

طبق بررسی و آنالیزهای انجام شده ،میانگین تراکم
فیتوپالنکتون ها در  3ایستگاه در طول تابستان  595333عدد
در لیتر بود که در این میان ،بیشترین تراکم طی ماههای نمونه
برداری در ایستگاه اول با میانگین  632267عدد در لیتر و
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جدول  -1جدول مکانی تراکم (عدد در لیتر) فیتوپالنکتونهای شناسایی شده دریاچه پشت سدالر در تابستان 1393
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هم چنین افزایش دما ،مرگ و اضمحالل گیاهان آبزی و
فیتوپالنکتون  ،شدت گرفتن باد ،تشدید الیه بندی ،گردش
نسبی ستون آب و باال آمدن مواد مغذی به ناحیه سطحی
سبب زیاد شدن جمعیت فیتوپالنکتون به خصوص شاخههای
دیاتوم و جلبکهای سبز و شکلگیری پیک بزرگ مردادماه
میشود) .(Vega et al., 1999رقابت بر سر مواد مغذی
مشترك و مورد نیاز جلبکها سبب ایجاد الگوهای توالی فصلی
در اکوسیستمهای آبی میشود.
بطور کلی با شناسایی و تحلیل فلور جلبکی در یک دریاچه،
میتوان به اثرات مستقیم و غیر مستقیم عوامل استرسزای
متعدد از جمله نیتریفیکاسیون ،تغییر سطوح تروفی ،فعالیت-
های کشاورزی و سایر عوامل آسیب رسان و تنشزای محیط
بر ساختار جمعیت فیتوپالنکتون و کیفیت آب و محیط پی
برد(.)Plessis , 2007
در مطالعه حاضر ،بیشترین تراکم فیتوپالنکتون در طول مدت
مطالعه در ایستگاه اول با تراکم  632267عدد در لیتر مشاهده
گردید .پایین بودن میزان مواد معلق و به تبع آن باال بودن
عمق رویت دید و قابلیت بیشتر نفوذ نور در این ایستگاه از
دالیل الزم برای فراوانی باالتر تراکم فیتوپالنکتون در این
ناحیه است .نتایج آزمونهای آماری نشان میدهد ،ایستگاه
دوم و سوم بر مبنای فراوانی فیتوپالنکتون اختالف معنیدار
ندارند ولی اختالف فراوانی فیتوپالنکتونها در ایستگاه اول از
دو ایستگاه دیگر بیشتر می باشد.

بحث و نتیجهگیری
دمای هوا تحت تاثیر دو عامل عرض جغرافیایی و ارتفاع می-
باشد و از آنجایی که دمای آب به دمای هوا بستگی دارد،
بنابراین دمای آب را میتوان از طریق اطالعات زمانی و مکانی
پیش بینی نمود .در مناطق معتدله با تغییر فصول دمای هوا و
طبعا دمای آب نوسانات بارزی را نشان میدهد (Wetzel,
) .2001در دریاچه سدالر با زمستانهای سرد و خشک و
تابستانهای معتدل نوسان قابل توجهی در دمای آب وجود
دارد .تغییرات آب و هوایی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر
ساختار و عملکرد اکوسیستم دریاچههای آب شیرین ،به
خصوص فیتوپالنکتون تاثیر میگذارد (Forsstrom et al.,
) .2002به نظر میرسد نور و دمای آب عوامل اصلی تغییرات
ساختار جمعیت فیتوپالنکتون بویژه در دریاچههای آب شیرین
مناطق معتدله زمین هستند ;(Richardson et al., 2000
lzaguirre, 2001; Mencfel & Pasztaleniec,
);.2004; Naz & Turkmen, 2005
در دریاچه پشت سد الر طی دوره بررسی دو پیک اصلی
جمعیت فیتوپالنکتونی در ماههای تیر ( 744233عدد در لیتر)
و مرداد ( 579200عدد درلیتر) تعیین گردید .دیاتوم و
جلبکهای سبز سهم عمدهای را در شکلگیری پیک ماه تیر،
به عهده داشتند .علت اصلی این شکوفایی را میتوان باال بودن
دمای آب و قابلیت باالی نفوذ نور خورشید در این ماه از سال
نسبت به سایر ماهها دانست (Guenther & Bozelli ,
).2004
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الزم بذکر است جنسهای  Asterionellaو  Cyclotellaاز
دیاتومها Scenedesmus ،و  Chlorellaاز شاخه
 Chlorophytaو جنس  Gleocapsaاز
 Cyanobacteriaگروههای غالب و نیمه غالب جمعیت
فیتوپالنکتونهای ایستگاه اول را تشکیل دادهاند(شکل .)2
کمترین فراوانی فیتوپالنکتون نیز در ایستگاه سوم مشاهده
گردید( 565700عدد در لیتر) .گل آلودگی و به تبع آن
کاهش قابلی ت نفوذ نور و آشفتگی آب از دالیل موثر بر این
پیامد است(Wetzel, 2001; Miho & Lange-
.)Bertalot, 2003; Guenther& Bozelli , 2004
از فیتوپالنکتون در تعیین وضعیت تروفی دریاچهها استفاده
میشود (Reynolds, 1998; Rakocevic& Hollert,
) . )2005; Kalytyte, 2007مطالعات انجام شده بر روی
 165دریاچه آب شیرین فلوریدا بیانگر غالبیت راسته
 Desmidialesاز شاخه  Chlorophytaو شاخه
 Bacillariophytaدر دریاچههای الیگوتروف ،راسته
 Chlorococcalesاز شاخه  Chlorophytaدر دریاچههای
مزوتروف و شاخه  Cyanobacteriaدر دریاچههای یوتروف
میباشد ) .(Repeta, 1992در تحقیق حاضر ،جنس
 Asterionellaاز شاخه دیاتومهها باالترین فراوانی را در بین
گونههای شناسایی شده به خود اختصاص میدهد .عالوه براین
گونه غالب  Cyclotella sp.از شاخه دیاتومهها( )%36/73و
گونههای نیمه غالب  )%0/17( Melosira sp.و Diatoma
( )%0/16میباشند.
( )Asterionellaجنس غالب دریاچه سد الر در تحقیق
حاضر ،به کمبود کربن مقاوم بوده و به الیه بندی حساس می
باشد ( .)Reynolds,2007لذا با توجه به اینکه اغلب دریاچه
های معتدله دو گردشه و دارای الیه بندی می باشند ،به نظر
می رسد این دریاچه عموماً به دلیل دبی باالی آب ورودی
عمالً فاقد الیه بندی تابستانه می باشد و همین امر منجر به
تراکم باالی این گونه در فصل تابستان گردیده است .حضور
جنس  Closteriumنیز در زمان نمونه برداری ،باتوجه به

حساسیت آن به الیه بندی ،بر عدم وجود الیه بندی تابستانه
در این دریاچه صحه می گذارد .بر اساس اکولوژی
فیتوپالنکتون ،جنس  Cyclotellaشاخص آبهای الیگوتروف
و به کمبود نوترینت ها مقاوم می باشد .جنس
های  Nitzschiaو  Cllorellaنیز به نوترینت پایین
حساس بوده و بنابراین شاخص آبهای یوتروف میباشد.
برهمین اساس جنس  Anabaenaاز شاخه سیانوباکترها نیز
به کمبود ماده مغذی فسفر حساس است( Reynolds,
 .)2007لذا باتوجه به حضور تعدادی از گونه های شاخص
شرایط الیگوتروف و تعدادی از گونه های شاخص دریاچه های
یوتروف و حساس به کمبود مواد مغذی ،و همچنین شفافیت
باالی آب دریاچه و غلبه فصل سرما و درجه حرارت های پایین
آب ،به نظر میرسد دریاچه سد الر در شرایط مزوتروف به سر
می برد.
در تحقیق حاضر ،ساختار جمعیت فیتوپالنکتونی دریاچه
پشت سدالر مورد بررسی قرارگرفت .شناسایی  24جنس
فیتوپالنکتون در تحقیق حاضر و مقایسه این نتیجه با نتایج
مشابه بدستآمده برروی بسیاری از دریاچههای ایران و جهان
که دارای شرایط اکولوژیک ،وضعیت تروفی و اقلیمی مشابه با
دریاچه سدالر هستند ،بیانگر ذخیره تنوعی غنی و فلور
منحصر به فرد جلبکهای این دریاچه است .دریاچه پشت
سدالر یک ذخیره ارزشمند اکولوژیک بهشمار میرود .شفافیت
آب در این دریاچه بسیار مطلوب بوده بطوریکه نور تا بستر آن
نیز نفوذ میکند .براساس تنوع گونه ها و میانگین تراکم
فیتوپالنکتون ها در این دریاچه ،دریاچه سد الر مزوتروف بوده،
از دیدگاه کیفیت ،از کیفیت مطلوب برای آشامیدن
برخورداراست .باتوجه به باالبودن میزان نوترینت ها در این
دریاچه و حضور گونه های حساس به کمبود نوترینت ،به نظر
می رسد عامل اصلی حفظ دریاچه در شرایط مزوتروفی ،پایین
بودن میانگین درجه حرارت ساالنه در دریاچه سد الر می
باشد.
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Study on the Structure of Phytoplankton Population in the Lar Dam Lake
Karbalaee, F.
Dept. of Fisheries, Islamic Azad University Tehran North Branch

Abstract
In this study, in order to investigate limnological and biological parameters of Lar dam lake such as
indentification determination of the density and distribution of phytoplanktons, sampling were done during 3
months (July-August-September) and fixed in formalin 4% and transferred to laboratory for further
investigation under inverted microscope. In this study, 24 genera which belonged to 5 phytoplanktonic phyla
were identified. Among these genera, 8 were belonged to Ochriphyta, 7 generaus was belonged to
Chlorophyta, 3 genera were belonged to Dinophyta, 1 genera were belonged to Euglenophyta, 5 generaus
was belonged to Cyanobacteria. In this reservoir dam, Ochriphyta was the dominant phytoplanktom phylum
with being annually 88.59% of the population, and followeding by genera Asterionella was dominat samples.
The others Other phytoplanktonic phylla were: Chlrophyta, Cyanobacteria, Dinophyta and Euglenophyta
with following frequencies: of 6.48%, 2.88%, 1.76% and 0.25% respectively, followed by the and following
genera: (Pandorina, Scendemus, Closterium, Oocystis, Gonium, Chodatella and Chlorella), (Anabaena,
Merismopedia, Oscillatoria, Gleocapsa, and Coelosphaerium), (Peridinium, Gymnodinium and Ceratium)
and (Euglena). In all of the sampling months, the highest average density was belonged to Ochriphyta with
1560733 number per liter and the dominant genus of this phyllum which was observed in high number
during in a months, was Asterionella. After that was, followed by Chlorophyta with average number of
164600 per liter and its dominant genera were Scenedesmus, Pandorina and Chlorella, respectively.
Biological studies indicated that this reservoir had low planktonic generation potential.
Keyword: Phytoplankton, Lar reservoir dam, Population Structure
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