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فیتو پالنکتونی دریاچه سد توده بین  جوامع تنوع و فراوانیبررسی   

استان زنجان  در  

  سپیده خطیب حقیقی

 

، تٌذر کؾاٍرسی تزٍیج ٍ آهَسػ تحقیقات، عاسهاى کؾَر، ؽیالتی ػلَم تحقیقات هؤعغِ، داخلی آتْای پزٍری آتشی پضٍّؾکذُ کارؽٌاط پضٍّؾی،

 اًشلی، ایزاى

 چکیده

ٍّؼ تؼییي پزاکٌؼ، فزاٍاًی ٍ تٌَع جَاهغ فیتَ پالًکتًَی دریاچِ عذ خاکی تَدُ تیي ٍاقغ در اعتاى سًجاى ّذف اس ایي پض

 تزرعی در ایيگزفت. اًجام  1388 الی تاتغتاى 1387اس پاییش  ایغتگاُ 3در   تزداری فیتَپالًکتًَی طی یک دٍرُ یک عالِ ًوًَِ .تَد

ّای فیتَ پالًکتًَی را تِ جٌظ تیؾتزیي تؼذاد جٌظ 14تا  Chlorophyta اخِؽؽاهل ؽاخِ فیتَپالًکتًَی  6جٌظ اس  34

 Euglenophyta (2 ،جٌظCyanophyta (3 )، ؽاخِ جٌظBacillariophyta (10)ؽاخِ  ٍ خَد اختصاؿ دادُ تَدًذ

َدُ تیي غالثیت فیتَپالًکتًَی دردریاچِ تؽٌاعایی گزدیذ.  جٌظChrysophyta (1)ٍ  جٌظPyrrophyta (4 )، جٌظ(

 ،Cyclotellaّای غالة آى درصذ جوؼیت عاالًِ را تؾکیل دادُ ٍ جٌظ 77هزتَط تِ ؽاخِ تاعیالریَفیتا تَدُ کِ 

Nitzschia  ٍSynedra درصذ تا جٌظ  5/14تاؽذ. ؽاخِ کزیشٍفیتا تا فزاًٍی هیDinobryon در هقاٍم دٍم قزارداؽت. 
غالة تَدى ؽاخِ تاعیالریَفیتا  ػالٍُ تز ًوایِ کیفیت  کوتزی تزخَردار تَدًذ.ّای فیتَپالًکتًَی اس درصذ جوؼیتی عایز ؽاخِ

-ًتایج آسهَى ٍاریاًظ چٌذ ػاهلِ تفاٍت هؼٌیکٌذ. ایفا هیّا ًقؼ هْوی در تغذیِ تغیاری اس سئَپالًکتَى تیَلَصیک خَب آب 

دّذ فصَل را اس خَد ًؾاى ًوی ٍ یي ایغتگاُّوچٌ ای فیتَپالًکتًَی ٍ ایغتگاُ ٍّدار تیي اثزات هتقاتل دٍ ػاهلِ گزٍُ

(P>0.05ٍُاها اثزات هتقاتل گز .)ٍ فصَل قاتل هؾاّذ هی ّای فیتَپالًکتًَی( تاؽذP<0.05.)  رعذ هی ًظز تِتطَر کلی

 ّز رد عذ آب اس سیادی حجن ؽذى خالی تذلیل تَاًذهی کِ ًثَدُ غٌی سیاد فیتَپالًکتًَی تزاکن لحاظ اس تَدُ تیي دریاچِ

 .تاؽذ یخثٌذاى هاِّ عِ دٍرُ ٍ آب عاالًِ دهای پاییي ًغثتاً هیاًگیي ٍ کؾاٍرسی هٌظَرتِ عال

 

 .تیي، اعتاى سًجاىتٌَع، دریاچِ تَدُ تزاکن، فیتَ پالًکتَى،هاي كلیدي:  واژه
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