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 بر  محيطي زیست  عوامل تاثير و پالنكتوني وفراواني پراكنش بررسي

  سفيدرود  رودخانه  در   آبسیان زندگي
 

 2 مكارمي مرضيه، *1آرا سبك  جليل

بی پرٍری آثسی پصٍّؽکدُ پالًکتَى، آزهبیؽگبُ فٌی هعئَل  1  یجترٍ ٍ آهَزغ تحقیقبت ظبزهبى کؽَر، ؼیالتی علَم تحقیقبت هَظعِ داخلی، آْث

 ایراى ثٌدراًسلی، کؽبٍرزی،

بی پرٍری آثسی پصٍّؽکدُ پالًکتَى، آزهبیؽگبُ ارؼد کبرؼٌبض 2  ترٍیج ٍ آهَزغ تحقیقبت ظبزهبى کؽَر، ؼیالتی علَم تحقیقبت هَظعِ داخلی، آْث

 ایراى ثٌدراًسلی، کؽبٍرزی،

 

 چكيده

ِ   جبهع ّیدرٍلَشی ٍ  طرح  هطبلعبت  ٍتٌدَ  هٌبظدت    ازفراٍاًدی  داد، کدِ ایدي رٍدخبًدِ     ظدفیدرٍد ًؽدبى    ّیددرٍثیَلَشی رٍدخبًد

ؼدرٍ  ٍ ثطدَر هبًیتَریٌدد اداهدِ       1376ازظدبل  ایعتگبُ هطبلعدبتی،   14 پالًکتًَی در  ثبؼد. ًوًَِ ثرداریثرخَردارهی پالًکتًَی

ِ  ٍجْت  تَرپالًکتَى عجَراز  ثدٍى  لیتر آة  ایعتگبُ یكّر  از ثرای ًوًَِ ثرداری فیتَپالًکتًَی، یبفت   زئَپالًکتدًَی   ثدرداری   ًوًَد

ِ   ّب ثدب   ًوًَِ فیلترکردُ، درًْبیت  هیکرٍى 33( ثب هػ ًتآپؽتیي) دظتیگیر پالًکتَىزئَ تَر  را تَظط  لیترآة 33ًیس    فرهدبلیي ثد

ِ  6  فیتَپالًکتًَی  ّبی درثررظی. هٌتقل ؼدًدآزهبیؽگبُ جْت هطبلعِ ثِ ٍ تثجیت درصد 4  ًعجت یی ؼٌبظدب  جدٌط  82ٍ  ؼدبخ

 Diatoma, Nitzschi, Cyclotella ٍ Chrysophyta جٌعدْبی  ثدب  Bacillariophyta (Diatoms) ِ ّبی. ؼبخگردید

ِ   885559هیبًگیي فراٍاًی ایي ؼبخِ ّدب  دارًد.   غبلجیت  ظبل  در ثیؽترهبّْبی  Synuraثب جٌط  درصدد   74  عددددرلیترثَدُ کد

ِ   اکثدرا   ٍ ازًظر زئَپالًکتًَی فقیدر   رٍدخبًِ  ایي  دادکِ . هطبلعبت ًؽبى اظت دارا  رٍدخبًِ  را در ایي  فیتَپالًکتًَی تراکن   هحددٍد ثد

  ؼٌبظدبیی   جدٌط  54ؼدبخِ ٍ   9زئَپالًکتدًَی    ثبؼد. درهطبلعدبت ریسٍپَدا ٍ رٍتبتَریب هی  ّبی  ؼبخِ از  ٍچعجٌدُ  ثبثت  ّبی گًَِ

ٍ  Cephalodell, Philodina  جٌعْبی ثب تبتَریبرٍ خِ ثِ ؼب  هرثَط  ٍفراٍاًی  تٌَ  ثیؽتریي  گردید، کِ  درطَل هعدیررٍدخبًِ 

Keratella ,Polyarthra درصدد   45عدددرلیتر ثَدُ کدِ   27هیبًگیي فراٍاًی ظبالًِ ایي ؼبخِ . درهحَطِ دریبچِ ظد اظت

ٍ تغییدر    هتعدد در هعیر رٍدخبًِ  یخبک  ، ایجبد ظدّبی صحیح  هدیریت  ثدٍى  آة  . ثرداؼتتراکن ظبالًِ زئَپالًکتًَی را درثردارد

  ایدي   یدبى آثسذخبیر  در ًدبثَدی   عَاهل هدَثر   ، از جولِهیگردد طجیعیزیعتگبُ ّبی   یًبثَدکِ هَجت   ثعتر رٍدخبًِ  ٍضعیت  دادى

 ّعتٌد.   رٍدخبًِ
 

  ، زئَپالًکتَى ، فیتَپالًکتَىپراکٌػ، گیالىظفیدرٍد،   رٍدخبًِهاي كليدي:  واشه
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