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 و پروری آبزیسنجي  بمنظور امكان پالنكتونيفراواني  بررسي پراكنش و 

شفارود  رودخانه  در   آبزیان زندگي بر  محیطي زیست  عوامل تأثیر  

 آرا سبك  جلیل

 موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، داخلی، های آب پروری آبزی مسئول فنی آزمایشگاه پالنکتون، پژوهشکده

 ایران ،، بندرانزلیکشاورزی و ترویج شآموز تحقیقات سازمان
__________________________________________________________________________________________ 

 چكیده:

  0195 درسهال گهیالن ررارگرفتهه    در غهرب کهه   شفارود  رودخانههیدروبیولوژی  جامع هیدرولوژی و  طرحدر  پالنکتونی مطالعات

ههر   از فیتوپالنکتون برداری نمونه برای .است برخوردار  کمی  و تنوع  فراوانی از  مجموعاین رودخانه در در پالنکتون که ،نشان داد

 تههور  را توسهه  لیتههر آب 15 نیههز  زئوپالنکتههون  بههرداری نمونهههجهههت  و  تورپالنکتههون عبههور از  بههدون  لیتههر آب  ایسههتگاه یهه 

 تثبیهت  درصهد  4  نسهبت   بهه  فرمهالین  بها  ها نمونه  درنهایت فیلترکرده، میکرون 00ش ا مب (نت )آپشتین دستیگیر پالنکتونزئو

 جهن   50  شهاخه و  0 در مجمهوع شهفارود    رودخانهه   فیتوپالنکتهونی   ههای  بررسی در منتقل شدند. آزمایشگاهجهت مطالعه به و

  تهرین  مهه  ، باشهد  مهی  Ochrophyta  شهاخه   بهه   مربهو    شهده   مشهاهده   ههای  جن   بیشترین که  شده  شناسایی  فیتوپالنکتونی

 سهاننه  فراوانهی   درصهد  90/ 1 ایهن شهاخه     .بودنهد  Nitzschia و Navicula,  Diatoma  عبهارت از   شهاخه   ایهن   ههای  جن 

  محهدود بهه   ثهرا  اک و بسیار فقیهر  نیز  نظر زئوپالنکتونی از  رودخانه  این  که داد  نشانمطالعات  .دارد را رودخانه  این  فیتوپالنکتونی

  کهه ، گردیهد   شناسهایی   جهن   07   شاخه و 0زئوپالنکتونی   مطالعات . درباشد می روتیفراو  پروتوزوآاز  چسبنده و  ثابت  های گروه

درصهد   15 با Cephalodella و ,Brachionus keratella  غالب های جن با  یفراروتشاخه  به  مربو   فراوانی و  تنوع  بیشترین

 و Coleps با جهن   Ciliophora و شاخه Arcella و Difflugia های جن  و Rhizopodaشاخه  با پروتوزوآ وساننه  فراوانی
متعهدد در    خهاکی   ایجهاد سهدهای   ، صهحی    مهدیریت   بدون  آب  برداشت دارند. به ه جمعیتی نزدی   ،فراوانی ساننه درصد 10

در   عوامهل مهوثر    ازجملهه   گهردد، می طبیعی های زیستگاه  ینابودکه موجب   انهبستر رودخ  وضعیت  و تغییر دادن  مسیر رودخانه

 هستند. رودخانه  این  یانآبز ذخایر  نابودی

 ، زئوپالنکتون فیتوپالنکتونپراکنش، ، ، گیالنرودشفا  رودخانه :كلیدی های واژه

___________________________________________________________________________ 
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 مقدمه -1

خود   مشروب  مناطق  و دامپروری  کشاورزی  در فعالیتهای  ای عمده  نقش  همواره  هستند که  طبیعت  ازمظاهرپربرکت ها  رودخانه 

 یهای آبی داخلآبریز سیست هایمنابع در حوزه این ولی ،بودهتوجه  مورد جهان در سراسر کیفیت وثبات منابع آبی .دارند بعهده

 0 )اسهمیت،  پشهت سهدها گشاشهته اسهت     دریاچه آب کیفیتروی انسانی تأثیرمنفیهایزیرا فعالیت آلودگی رراردارنددرمعرض

 و  از آبزیان  لیستی  و تهیة  کننده  آلوده  منابع   مشخص کردن وضعیت اکولوژیکی، شناسایی. (5551 5 همکاران، نیوتون و ؛5551

  ایجهاب   نآذخهایر   نظرتامین ازکاسپین   دریای با  مرتب   های  رودخانه  ها هستند. اهمیت  رودخانه  العاتمط  اهداف از آنها پراکنش

 د، زیهرا نه رراربگیر  مهورد مطالعهه    تحقیقهاتی   طرحههای   رالهب  در ازآنها  هری   و اکولوژیکی  زیستی  ویژگیهای  شناخت  کندکه می

تهاثیرگزار باشهد.   کاسپین ی دریا  ذخایر ماهیان روی  یا غیرمستقی   بطور مستقی   رادراست  ها رودخانه  این  سازی  یا سال   تخریب

تکثیهر    دریا جهت  این  ارتصادی  ازدیگر ماهیان  وتعدادی  کولی  سفید، سیاه  خاویاری، ماهی  ماهیان  انواع  مثل  ارزشمندی  ماهیان

و صهید    بهرداری   ، شن آبی  منابع  های کننده  آلوده  مثل  عواملی  متاسفانه اما  ردهک  مهاجرت ها  رودخانه  به ذخایر  و افزایش  طبیعی

رودخانهه ههای گهیالن اغلهب از سلسهله       .(0176 سهرپناه، ) کند را تهدید می  اکوسیست   این  آبزیان  حیات، آنها  اقچو را  رویه  بی

گردنهد. رودخانهه شهفارود از    وارد میی کاسپین راز به دریاف جبال البرز سرچشمه گرفته که پ  ازپیمودن مسیری پراز شیب و

نزدیکی پونل به انشهعابات   در طی مسیر پ  از سرچشمه گرفته و متری رسمت جنوب شرری کوههای طوالش 5555ارتفاعات 

  ایهن   بررسهی در شهود. مهی  وارد کاسهپین درنهایت به دریهای   گششته و محل شفارود تقسی  شده که شاخه اصلی آن از کوچکتر

  دریهای   حاشهیة   ههای   رودخانهه  از دیگهر   همانند بسیاری  رودخانه  این  بخصوص  بودهآنها بیشتر مد نظر   شیالتی  اهمیت  رودخانه

  و نتهایج   مطالعهات   از ایهن   نماینهد. ههدف  ایفاء می  موثری  مهاجر نقش  های  از گونه  بعضی  ذخایر طبیعی  حفظ  درجهت کاسپین

 باشد. حاضر می  درحال  رودخانه  این  کنونی  وضعیت  ، ترسی  از آن  آمده  بدست

 آینهد مارمیشه بت آبهزی  موجهودا  بهرای  غشایی مه  منبع که بوده آبی درمنابع اولیه تولیدکنندگان بزرگترین از فیتوپالنکتون 

 دسهت  رابلیهت  .(5550 1تهورکمن، ناز و  ) است وابسته شیمیایی و فیزیکی فاکتورهای به آنها فصلی تغییراتو هاجن  ترکیب

 .(5551 4)راگوکمهار و آنیهل،   باشهد  اولیهه  تولیدکنندگان رد تنوع کننده تعیین تواندمی زیاد بسیار سط رد مغشی مواد به یابی

 دمهوا  نور، میزان دمایی، محدودیت مانند متفاوتی هایمکانیزم وس ت تواندمی فیتوپالنکتون غالبیت و هاجن  رکیبت در تغییر

 .(5551 0مایاگوایتیا و همکاران، -)اورتگا دهد غیره رخ و مصرف توس  زئوپالنکتون و آنها نشینی ته مغشی،

کنهد.  و زنجیهره غهشائی ایفها مهی     منهابع آبهی  زئوپالنکتون یکی دیگر از پارامترهای زیستی بوده که نقش مهمی را دراکوسیست  

مصهرف   ی بوده که رادر به تولید درزنجیره غشائی خهود نبهوده بلکهه آنهها    ها، زئوپالنکتون موجوداتی میکروسکوپبرخالف جلب 

کننده وضعیت شکوفائی جلبکی هسهتند. زئوپالنکتهون منبهع غهشائی بها ارزشهی بهرای ماهیهان         ها جلب  وکنترلکننده میلیون

مینی بهرای حفاتهت و بقها    خوار و سایر آبزیان بوده و سالمتی رده های پائینی هرم غهشائی هموهون زئوپالنکتهون تضه    پالنکتون

یه  عمهل کهرده و    ژآنهها هماننهد یه  پمهو بیولو     هها هسهتند.  های بانتر هرم غشائی مثل ماهیان حتهی نهنه   موجودات رده

 .(5556 8ریواردسونبانترهستند )مسیرانتقال انرژی از تولیدکنندگان اولیه به مصرف کنندگان سطوح 

_______________________ 
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ها شاخص محیطی مهمی پالنکتونهای پالنکتونی درزمان و مکان با شرای  محیطی نیز مرتب  هستند دروارع فراوانی همونین

 (5556 0)کارنیرو پریرا، باشندمی المت منطقهبرای شناسایی چگونگی س

ها بوده، عوامل دیگهر نظیهر فاکتورههای فیزیکهی )دمها، شهوری،       ساختار جمعیت پالنکتون تنها وابسته به میزان غلظت نوترینت

ت جمعیت (، فاکتورهای شیمیائی )ویتامین، آنتی بیوتی ( و عوامل بیولوژی  هموون رشد و تغییرا...کدورت، هدایت الکتریکی

بطهورکلی جوامهع پالنکتهون در مکهان و زمانههای       (.5554 5ههاینونن، دارنهد ) ها، انگل، شکارچی وررابت نیز نقش مهمی جلب 

 (.0999 1لیپیستو،) شوندمتفاوت ثابت نبوده و تغییرات فصلی و ساننه فراوانی را باعث می

 ، اسهت   شهده   کشهور انجهام    تحقیقاتی درمراکز  ربل  و تقریبا  از دو دهه  داشته  طوننی  ها در سایر کشورها سابقه  رودخانه  ررسیب 

 ،(0174  جمهالزاد، کرگانرود )افهراز و   ،(0174،  عبدالملکی و شمالی  )ملکی شفارود  های رودخانه  و غیر زیستی  زیستی  بررسیهای

  در نهواحی   ای رودخانهه   از مطالعهات   ای (، نمونهه 0160 ، انهمکار و  )رانع  ها رودخانه این  پایش  طرح و( 0174  رانع،)افراز و  حویق

  بها مهدیریت    رودخانهه   آب  و کیفیهت   کمیهت   تنظهی   ، محیطهی   زیست  شناسنامه  آنها تعیین  از انجام  هدف  که بودهکشور   شمال

 ه درامروز. می باشد  ای رودخانه هایسیست غشایی اکو  زنجیره و حفظ   شناسایی و  آبزیان  بررسی ، آنینده  منابع  شناسایی ، صحی 

  کهه   دهوربوجهود آ  آنهها   زیسهتی  در توان  هاییدگرگونی  بتدریج انسانی  هایفعالیت  بدلیل رودشفا  رودخانه  ازجمله  آبی  منابعاکثر 

  اکوسیسهت    سهالمت   منظهورحفظ   ه، به  آبزیهان   حیهات   نجهات   ازآن  و بتبهع  آنها  وضعیت در  و بازنگری  توسعه  جهت  نزم  اردامات

 .  است  ضروری  رودخانه
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 موادوروشها -2

  جغرافیهایی  عهرض  17ْ - 15َ  الی 16ْ -56و َ  جغرافیایی  طول 49ْ - 05َ  الی 46ْ - 05َ  در محدودهو   گیالن  دراستان  رودخانه  این 

کیلهومتر   86/404  رودخانهه   آبخیز ایهن   حوزه  سط   ارد.د رررا  هشتپر طوالش  آستارا، در منطقه  به  انزلی  جاده  کیلومتری 10در 

از   آن  بنهدی   طبقه. رسد کیلومتر می 0/65  به آن  انشعابات  وطول 0/40  رودخانه  کیلومتر، طول 70/007  آن  حوزه  و محی   مربع

  بررسهی   جههت .  شهود  مهی  تقسهی    و کوهسهتانی   ای و کوهپایه  ای جلگه - ساحلی  مناطق  به ها ناهمواری  و شیب  زمین  نظر شکل

( 0 )شهکل  در هها هایسهتگا   و نهام   گردیهد، شهماره  مشهخص    مسیر رودخانهه   در طول  مطالعاتی  ایستگاه 7  رودخانه  این  پالنکتونی

 . است  شده  مشخص

 05  مهدر    سهطل   توس   تند آب  جریان  دلیله ب  درمسیر رودخانه برداری نمونهو   بوده فصلی  پروژه  دراین  پالنکتونی  برداری نمونه

  بهرداری  نمونهه   و جههت   عبورازتورپالنکتهون   بهدون   لیتهر آب   ی  فیتوپالنکتون  بررسی  جهت . شد انجام  ای پیمانه  روشبه   لیتری

 را هها  نمونهه  . فیلترنمهودی    میکرون 00  با مش (نت)آپشتین  0ستیدگیر تور زئوپالنکتون  توس   را آب لیتر 15مقدار  زئوپالنکتونی

 . دادیه   انتقهال   آزمایشهگاه   بهه   مطالعهه   وبهرای   تثبیهت  درصهد  4  نسبت  به 5فرمالین  توس  و  ریخته  پالستیکی بطریهای  درداخل

 میلی لیتری ریخته شده و بعهد  0رآزمایشگاه بعدازتعیین حج  و همگن کردن، نمونه ها توس  پیپت درمحفظه های شمارش د

 .میکروسکوپ اینورت مهورد بررسهی ررارگرفتنهد    باها ازنظرکمی وکیفی نمونه (ساعت 54حدود ) کاملکافی جهت رسوبزماناز

  سهرانجام  و  شهاخه   ثبهت وتهراک     شهده   بنهدی  شهاخه  اطالعاتی ودرفرمهای  تعیین  تردرهرایستگاهلی به پالنکتونی  تراک   درنهایت

 ها داده وتحلیل  تجزیه جهت و Excel 2010 افزار ازنرم نمودارها ترسی محاسبات،  ، اطالعات ثبت جهت گردید. محاسبه  کل تراک 

  جعمیتهی   تهراک    بررسی و  برداری نمونه نحوه .شداستفاده Spss16 فزاراز نرم ا( ANOVAبرای آزمون آنالیز واریان  یکطرفه )

متهد  و اسهتاندارد   (5555)8ههاری  وهمکهاران  ( 0976)0سورینا ،؛(0969)4؛ بونی(0995) 1میکائیل ازمنابع  با استفادهی پالنکتون

 6پرسهکات  این منهابع اسهتنادگردید.  پالنکتونی به  جن  هایجهت شناسایی و  7،5550 تالیف انجمن بهداشت عمومی امریکا()

؛ (0961) 01؛ مااوسهههین(0976) 05؛ پهههونتین(0974) 00کولیسهههکو-؛ روتنهههر(0970)05؛ تیفهههانی(0975) 9یکهههواکوت ؛(0978)

 ( .5505)07سایجی بیلینگر و (5551)08؛ شی  وهمکاران(5550) 00کوویچ،؛ تراپ و(0994) 04کروویونسکی و اسمیرنوف
____________________________________________  
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    تایجن -3

 50شاخه و  0 در مجموع  شفارود  در رودخانه کاسپین  دریای  جنوبی  حاشیه  های  رودخانه  پایش  طرح  فیتوپالنکتونی  درمطالعات

 ،Chlorophyta  شهاخة   به  مربو   جن  Ochrophyta ،4  شاخة  به  مربو   جن  08  که، گردید  مشاهده  فیتوپالنکتونی  جن 

  جهن   0نیهز  Myzozoa  شاخه ، و ازEuglenozoa شاخه  به  نیز مربو   جن  5و  Cyanobacteria  به شاخة  مربو   جن  5

در  (.0)جهدول   ددار  طهرح   انجهام   ولرادر طه   وفراوانهی   تنهوع   بیشهترین رده باسیالریوفیسه(  با) اکروفیتا شاخه .گردید  شناسایی

را در فراوانهی    درصهد کمتهرین   0/5 با  هر کدام زوآو اوگلنو میزوزوآ  های شاخه و  درصد بیشترین 1/90فیتا با اکرو  شاخة  مجموع

 .(4شکل) رراردارند  بعدی  های  درصد در رتبه 5 با درصد وکلروفیتا 7/0با  باکتریاسیانو  های  دارند. شاخه دشفارو  رودخانه

  درایهن   جمعیهت  ، بیشهترین یافتهه   کهاهش  فیتوپالنکتهونی   جمعیهت  ، شدید آب  آلودگی وگل  موسمی  هایباران بهاربدلیل درفصل -

عهدد   544568 فراوانهی   بامیانگین Cocconeisو Diatoma, Nizschia, Navicula  با جنسهای اکروفیتا شاخه  به  مربو  فصل

  بها جهن    باکتریاوعدد در لیتهر، سهیان   04568  یراوانف  میانگین و Scenedesmus با جن  کلروفیتا  های  باشد، شاخهمی درلیتر

Oscillatoria بههاجن  میههزوزوآعههدد درلیتههر و  6407  فراوانههی  و میههانگین  Gymnodinum عههدد  7041 فراوانههی میههانگین و

، 5 اشهکال ) دارند  فصل  رادراین  فیتوپالنکتونی  جمعیت  کمترین 0  وایستگاه  بیشترین 4  هستند . ایستگاه  بعدی های درلیتردررده

1) . 

 

 در طول رودخانه شفارود پالنكتوني های مطالعاتایستگاه: موقعیت 1 شكل
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عهدد   480041  فراوانهی   ومیهانگین  Diatoma, Cocconoeis, Nitzschia  وفیتا با جنسههای اکر  نیز شاخه  تابستان  صلدر ف -

  بعهدی   در مقهام رعهدد در لیته   08904فراوانی  میانگین و Oscillatoria  با جن  باکتریاسیانو .  ردرا دا  فراوانی  درلیتر بیشترین

و   جمعیهت   ازبهانترین  0  ایسهتگاه   فصهل   ایهن  در ند .هسهت   فارد جمعیت  فصل  در این  النکتونیفیتوپ  های  ررار دارد. سایر شاخه

 .(1، 5 اشکال) برخورداراست  فیتوپالنکتونی  جمعیت  ازکمترین 1  ایستگاه

  جمعیهت   بهانترین  دارد.   سهایر فصهول    به  را نسبت  فیتوپالنکتونی  تراک   عدد در لیتر کمترین 008560  با میانگین پائیز  فصل - 

  بهوده  Achnanthesو ,Cymbella, Navicula Nitzschiaههای با جهن   اکروفیتا  شاخه  به  مربو   فصل  در این  فیتوپالنکتونی

و  Euglena  باجن  اوگلنوزوآ ،عدددر لیتر 15868 فصلی  ومیانگین Osillatoria  با جن  سیانوباکتریا  های شاخه  . سپ   است

  ههای   عدد در لیتهر در مرتبهه   5004  فصلی  و میانگین Ankisterodesmus با جن  کلروفیتاعدد درلیتر،  1070 فصلی  ینمیانگ

 .(1، 5 اشکال) هستندبرخوردار  فیتوپالنکتونی  جمعیت ازکمترین 5و 0  وایستگاههای  ازبیشترین 0  هستند . ایستگاه  بعدی

  درطهول  را فیتوپالنکتهونی   جمعیت  بانترین  رودخانه  آب  و وضعیت  برداری نمونه  وادرزمانه  مساعد بودن  بعلت  زمستان  درفصل -

 در تمهامی  Achnanthes و ,Navicula Nitzschia,Diatoma ههای بهاجن   اکروفیتا  شاخه نیز  فصل  ، دراین ا استدار  بررسی

 و Osillatoria  با جنسههای  باکتریاسیانو  . شاخهباشدمی درلیترددع 086170  شاخه  این  فصلی  میانگین بوده و  ها غالبایستگاه

Spirulina عههدد درلیتههر و کلروفیتهها بهها جههن  10141  بامیههانگین Closterium عههدد درلیتههر و 04568 فراوانههی  و میههانگین 

  جمعیهت   کمتهرین  7ن و ایسهتگاه  بهانتری  0  ایستگاه رراردارند.  بعدی  های هدعدد درلیتردر 1070 فراوانی  اوگلنوفیتا با میانگین

  زمسهتان   فصل  به  مربو   رودخانه  در این  فیتوپالنکتونی  جمعیت  بیشترین. (1، 5 اشکال) دارند زمستان  را درفصل  فیتوپالنکتونی

در   فیتوپالنکتونی  ساننه  نیفراوا  از کمترین 7  و ایستگاه  بیشترین  دارای 0  ایستگاه .  است پائیز بوده  فصل  به  مربو   آن  وکمترین

 .(6شکل)  باشدمیبرخوردار  بررسی طول

در   زئوپالنکتهونی   و تنوع  گردید . فراوانی  شناسایی  جن  07  شاخه و 0 بررسی  در طول  رودخانه  این  زئوپالنکتونی  در مطالعات 

 ،روتیفهرا   شاخه  به  مربو   جن  00  بررسی  . دراین است   هبود Protozoa و Rotifera  محدود به و اکثرا   بسیار ک   رودخانه  این

 داران  مژه گروهی از به انضمام ، جن  0 داران()مژه Ciliophora و جن  0با  Rhizopodaزیر سلسله پروتوزوآ شاخه های  از

.   ثبت شهده انهد   (Unknown)   وانعن  دراین بررسی تحتماده تثبیت کننده خود در برابر   وارعی  شکل  دادن  از دست  بدلیل که

  ههای  ازراسهته  یی هها  نمونهه  و  سهیکلوپ    نهاپلی  Copepoda  رده واز  جهن    یه   Cladocera  ، راسهته Arthropoda  ازشهاخه 

Arachnoida, Ostarcoda و Nematoda وخانواده  Chironomidae این هستند.  اخیرمروپالنکتون گروه   شناسایی گردیدکه  

فراوانی، پروتوزوآ با   درصد بیشترین 15با  روتیفراشاخة   در مجموع .(5)جدول باشد بسیار فقیر می  ز نظر زئوپالنکتونیا  رودخانه

از شهاخه آرتروپهودا راسهته    ، درصهد  09 بها  نمهاتودا  درصهد،  5 فهورامینیفرا  ،درصد 0 سیلیوفورا و درصد 58 ریزوپوداشاخه های 

مرحلهه ای از   ها که در)مروپالنکتون  زئوپالنکتونی های درصد و سایرگروه 0(  آن  ناپلی  رحله)م کوپه پودا ردهدرصد،  4 کالدوسرا

تشهکیل  را   شهفارود  زئوپالنکتونی رودخانهه    جمعیت ،درصد 00 با شیرونومیده و استراکودا شامل ( زندگی حالت پالنکتونی دارند

 .(0شکل دهند )می
  فصهل   ایهن  در باشد .کمتر می  سایر فصول  به  نسبت  زئوپالنکتونی  فراوانی  آب  آلودگی  و گل  جوی  نزونت  بهار بدلیل  در فصل -  

  خهانواده   زئوپالنکتهونی   سهایرگروههای  از .  است داده  رابخوداختصاص  فراوانی  عدد درلیتر بیشترین 7/0  فصلی  با میانگین نماتودا

بهار در   در فصل  شده  مشاهده  درلیتر از زئوپالنکتونهای عدد 0/0با  Arcella  دا جن عدد درلیتر و از ریزوپو 4/0با  شیرونومیده

 .(7و 8اشکالباشد )می  فارد نمونه 7  و ایستگاه  فراوانی  بیشترین 8و 0  هایشفارود هستند . ایستگاه  رودخانه

عهدد درلیتهر    6/4  فصهلی   با میهانگین  وفوراسیلی ،Difflugiaو  Euglypha, Arcella  هایریزوپودا با جن   تابستان  در فصل -

  زئوپالنکتهون   تهرین   عدد درلیتهراز پرجمعیهت   0/4  فصلی  با میانگین Coulrella,Lepadella, Keratella  با جنسهای یفراروت

رخهوردار  ب  نهاچیزی   یازدرصهد جمعیته   نمهاتودا و  اسهتراکودا   مثل  زئوپالنکتونی  هایسایرگروههستند.   فصل  دراین  شده  مشاهده
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  فراوانهی   از کمتهرین  8و  1  و ایسهتگاههای   زئوپالنکتهونی   جمعیهت   بیشهترین   فصهل   در ایهن   رودخانه  مصب 0  هستند . ایستگاه

 .(7و 8اشکال) اند برخوردار بوده

 ههای  جن  با روتیفرا  عدد درلیتر و شاخة 4/1  فصلی  با میانگین نماتودا  به  پائیز مربو   در فصل  زئوپالنکتونی  فراوانی  بیشترین -

 Karatella  وLepadella آراکنیهدا   مثهل   زئوپالنکتونی  هایسایرگروه  عدد درلیتردرمرتبه بعدی است . 8/5  فصلی  فراوانی با و، 

و  8و  4  وایسهتگاههای   یزئوپالنکتهون   جمعیت  از بیشترین 0  دارند . ایستگاه  ناچیزی  نیز درصد جمعیتی فورامینیفراو  استراکودا

 .(7و 8اشکالاند ) بوده  فارد نمونه 7

بها   روتیفهرا   شهاخه   فصل است، در این بیشتر از سایر فصول  آب  هوا و  مساعدبودن  بدلیل  زئوپالنکتونی  جمعیت  زمستان  درفصل -

 ریزوپهودا   . از شاخة را دارد  فراوانی  رینبیشت Philodinaو Lepadella,Keratella  عدد درلیتر با جنسهای 9/1  فصلی  میانگین

عهدد   4/0  فصهلی   میهانگین  با سیلیوفوراعدد درلیتر و  1  فصلی  میانگین با Cyphoderia و Centropyxis,Arcella  های جن 

  جمعیهت   بیشهترین  .انهد  داشته  ناچیزی  درصد جمعیتی  فصل  در این  زئوپالنکتونی  هایررار دارد. سایرگروه  بعدی  درلیتردرمرتبة

در   زئوپالنکتونی  جمعیت بانترین .(7و 8اشکالاست )  بوده  فارد نمونه 7  و ایستگاه 4  ایستگاه  به  مربو   فصل  دراین  زئوپالنکتونی

و   رودخانهه   صهب م 0  ایسهتگاه   بهه  مربو   جمعیتی  فراوانی  . بیشترین  است  بهار بوده  فصل  به  مربو   آن  و کمترین  زمستان  فصل

 .(6نمودار باشد )می 7  ایستگاه  به  مربو   آن  کمترین

معنهی دار    اخهتالف  ایسهتگاههای مختلهف   در پالنکتهون   ساننه  تراک  میانگین بین که  داده نشان  دوطرفه آنالیزواریان   آماری نتایج 

ههای فیتوپالنکتهونی و   دار بین فراوانهی گهروه  معنی اختالف (ANOVA) یان وارآنالیز ، همونین نتایج (P<0.05) وجود دارد

 .(P<0.05) دهدزئوپالنکتونی را درفصول مختلف نشان می

 بحث -4

-مهی  رودخانه ها از مهمترین منابع تجدید شونده و حیاتی آب شیرین جهت استفاده در امور کشاورزی، شرب و صنعت بشهمار 

شهد واهمیهت آن از نظهر تهامین     نمی پروری آبزیان دریایی، توجه چندانی به درگششته به خاطر وجود منابع غنی از ماهیروند. 

بدین دریاها در حال حاضر به حداکثرمقدارممکن خود رسیده  اما برداشت از اریانوس ها و )غشا( تا حدودی ناشناخته بود، ماهی

یکی از  پروری آبزی. (5555 0،فائو)ه است جلب شد پروری آبزیبرای تامین نیاز بشر به ماهی وسایر آبزیان، توجه به سوی جهت 

نهایهت ارتقهای سهط      در تولیهد، ارزآوری و  راه های رشد ارتصادی کشورهای درحال توسعه است، چرا که سبب ایجاد اشتغال،

  نقش  ارههمو ه کهدبو  گیالن استان  های رودخانه  از  یکی شفارود .(5554 5)پونتسو و همکاران، شودکشورها می زندگی مردم این

بهر    زیهادی  تهأثیر   رودخانهدراین   آب  جهتی  و ی   سریع  حرکتدارد.   عهدههب  منطقه  دامداری و  کشاورزی های در فعالیت  مهمی

یها    ، گلهی  سهنگی   یعنهی   بسهتر آن   نهوع   نیز در تعیین  آب  جریان  حج   طرفی از و  داشته  موجود در آن  جانوران و  گیاهان  حیات

و   که   از عمهق   در بیشهترمناطق   سفیدرود، شفارود، کرگهانرود و... کهه    مثل ییها در رودخانه  . پالنکتون است  بسیار مه   ریتیدیت

رادر نیسهتند    بنابراین  جابجا شده  براحتی  آب  در برابر جریان  توانایی  عدم  برخوردار هستند، بدلیل  جاری  دائمی  آب تند و  شیب

  ههای محهی    گونه  در این نیست.  آنها فراه   برای  معینی  و رشد در نقطه  و شکوفایی  حیات  امکان کنند، زیرا  رکتش  در تولیدات

 هاسن   به  چسبنده  هایجلب   ازفعالیت  ناشی  تولیدات ( غیرسیالبی  در شرای ) باشدنفوذ   نور رادر به  که  ای نقطه تا معمون   آبی

  ههای راکوسیسهت  د (.0961 1گولهدمن و ههورن،  ) دهنهد  مهی   راتشهکیل   غشایی  زنجیره  اساس  عالی  هایروفیتو ماک ()پریفیتون

  و اینها نقهش   شده  شامل را  مهرگان بی  اعظ   رسمت  حشرات  نروهای  بخصوص  کفزی  مهرگان بی ها، دریاچه  برخالف  ای رودخانه

 تقریبا  ( وارعی  )پالنکتون  دریا رادارند. هالوپالنکتون  از ورود به  مهاجر ربل  ماهیان  هبو  ، همونین ساکن  ماهیان  درتغشیه  مهمی
_______________________________________ 
1
 F.A.O., 2002

 

2 
Pulatsu et al ., 2004 

3
 Goldman and Horne,1983
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  زمستان پاییز  تابستان بهار جنسها  اسامي  زمستان پاییز  تابستان بهار جنسها  اسامي

 Phylum Rhizopoda 
    

Phylum Rotifera 

    Centropyxis - + - - Cephalodella - - - + 

Difflugia + + - + Colurella - + - + 

Euglypha - + - + Keratella + + - + 

Arcella - + + + Synchaeta - - - + 

 Phylum Cilliophora 
    

Trichocerca - + - - 

Coleps - + - -   Phylum Arthropoda 
    

 Unknown - - - +  Order Cladocera 
    

 Phylum Nematoda + + + + Moina - + - - 

Phylum Rotifera 
    

Class Copepoda 
    

Rotaria - + - - Naupli copepoda - + - - 

Brachionus - + + -  Ostracoda + - - + 

Euchalanis - + - - Chironomidae - + + - 

Lepadella - + - -  Archnoidae + - - - 

Philodina - + - - 

     Schizocerca - + - -     حضور+ -عدم حضور   

 

 

 

 

 

 

  زمستان پاییز  تابستان بهار جنسها  اسامي  ستانزم پاییز  تابستان بهار جنسها  اسامي

Phylum Ochrophyta 
    

Class 

Bacillariophycaea 

    Class Bacillariophycaea 

    

Pinnularia - + - - 

Cyclotella - - - + Phylum Chlorophyta 
    

Biddulphia - + - - Ankistrodesmus - + - - 

Achnanthes + + - + Closterium + + - - 

Navicula + + + + Scenedesmus - - + - 

Diatoma + + + + Strastrum - + - - 

Gomphonema + + + + Phylum Cyanobacteria 
    

Ricosphenia - + + + Spirulina - + - - 

Surirella + + - + Oscillatoria + + + - 

Nitzschia + + + + Phylum Myzozoa 
    

Cocconeis + + + + Gymnodinium - - + - 

Synedra - + - + Phylum Euglenozoa 
    

Cymbella + + + + Trachelomonas + - - - 

Denticula - + - - Euglena - + - - 

Fragilaria - + - + 

     Melosira + - + -     حضور+ -عدم حضور   

 : تغییرات فصلي فیتوپالنكتوني دررودخانه شفارود1جدول 

 فصلي زئوپالنكتوني دررودخانه شفارود : تغییرات2جدول 
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1331فراواني گروه های فیتو پالنكتوني در فصول مختلف در رودخانه شفارود سال  :2شكل  

1331میانگین فراواني گروه های فیتو پالنكتوني در رودخانه شفارود سال  :3شكل  

0195ال درصد فراوانی گروه های فیتو پالنکتونی در رودخانه شفارود س -1نمودار  

درصد فراواني گروه های زئو پالنكتوني در رودخانه شفارود :5شكل درصد فراواني گروه های فیتو پالنكتوني در رودخانه شفارود :4شكل   
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0195فراوانی گروه های زئو پالنکتونی در فصول مختلف در رودخانه شفارود سال  -0نمودار  

1331میانگین فراواني گروه های زئو پالنكتوني در رودخانه شفارود سال  :7شكل  

1331مقایسه فراواني پالنكتوني درایستگاه های مختلف رودخانه شفارود سال : 8شكل   

1331ول مختلف در رودخانه شفارود سال فراواني گروه های زئو پالنكتوني در فص :6شكل  
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 ، شهکارچی   مهرگهان . بهی  گهردد  مهی   مشهاهده   آب کند جریان با و تر عمیق  و تنها در مناطق  وجود نداشته  اکوسیست   نوع  این در

 . (09900)وین فیلد و نلسون،د میدهن تشکیل را دار جریان  آبی  محیطهای  غشایی  زنجیره  شکارچی  داران سایرمهره و  ماهیان

و  تهر گهرم   ههای  زیاد و رودخانه  جریان  و سرعت  بسترسنگی با  عمق  سرد وک   جویبارهای  دو دستة  به  ای رودخانه  هایت ساکوسی

  ایهن   نیهز تحهت   پالنکتهون   عداد و تهراک  ت، (0961 5گولدمن و هورن،) شوند می  کمترتقسی   جریان  وشدت  بسترگلی تر با عمیق

 دارنهد  رهرار   و فصهلی   محیطهی   و دیگهر عوامهل    آب  جریهان   ، شهدت  حهرارت   نهور، درجهه    از ربیهل   فیزیکهی   عوامهل   تابع  شرای 

 زیسهتی   مجموعهه   ، بنهابراین  اسهت  هها  رودخانهه  بهر   حاک   متفاوتی  شرای   سال  در هر فصل  که این  بدلیل اما ؛(0995، محمداف)

  از حوادث  و طغیان  سیالب کند. نمی  پیروی ها دریاچه  یالگو از و  شده  دیده  تغییراتی  پالنکتونی  دراجتماعات  ازجمله ها  رودخانه

  نهابودی   باعهث   وحتهی  هها   رودخانهه   محهی    شستشهوی   باعث  بهاره  جوی  نزونت  که ، تاجایی دار بوده جریان  آبی  هایمحی   مه 

کنهد.   می  کفزی  و جانوران  گیاهی  از موجودات  را عاری  هایی  رودخانه  نیز چنین  تابستان  هایو طغیان  شده  از موجودات  بسیاری

  و هوایی  آب  شرای   به  با توجه  را در هر فصل  توانند تغییراتی پالنکتون نیز می  ازجمله ها رودخانه  زیستی  ، مجموعه درکل بنابراین

  آب  وارد جریهان   گرتولیهد و بطهور تصهادفی   دی  معمهون  در مکانههای    ای رودخانه  پالنکتون  اعظ   رسمت اصون  باشند.  در برداشته

 و مسهیر   در طهول   رودخانهه   آبهی   جریانهات   بهه   بعهد از وارد شهدن    رشهد و تولیهد مثهل     امکان  لیل عدمه دشوند. بمی ها رودخانه

  نقهش  هها  ورودخانهه  جویبارهها   ، دراکولوژی بیدِ در  فصلی و  روزانه  ، تغییراترندندا  ثابتی  مکان هاپالنکتون  گونه این  دراکثرفصول

 (.0961 5گولدمن و هورن،) دارد  اساسی

  درداخهل   غهشایی   درزنجیهره   مهمهی   نقهش   آلهی، همهواره    کهربن  تولیدکننده  اولین  عنوانه ب فیتوپالنکتونهای آبی در اکوسیست 

 بیولهوژیکی   تولیهدات   و ترفیهت   بهوده   زنهدگی   محهی    غیرحیهاتی   تاثیرعوامهل   تحهت   نمهوده و همهواره   ایفا  آبی  هایاکوسیست 

 1جعفری وگونال،) گیردمی ررار یا میزان آلودگی آب مورد استفاده برای ارزیابی کیفیتهمونین  داده  نشان آبی  هایرادرمحی  

و  کهی  ) میزان تروفهی آب رابهل اسهتفاده اسهت    جهت  به عنوان ی  نشانگر مکمل نیز ترکیب و تراک  فیتوپالنکتونی .(5550

رشد خهود غهشای نزم   شبکه غشایی ایفاء کرده و با و نقش اصلی و کلیدی را در زنجیره غشاییفیتوپالنکتون  .(5556 4همکاران،

اولهین تهراز غهشایی و     . در نهایت زئوپالنکتون(0169 استکی،) کندرا فراه  می برای دومین حلقه این زنجیره یعنی زئوپالنکتون

 .توپالنکتون به مصرف کنندگان ثانویه خواهند بودانتقال دهنده انرژی از فی
،  ههای  رودخانهه   ازجملهه  هها   سهایررودخانه   و بررسهی  شهفارود   رودخانهه   مطالعهة   طی  آمده  بدست  فیتوپالنکتونی  نتایج  به  باتوجه

 )رهانع وهمکهاران،    گهیالن  غهرب  ههای  رودخانهه   پایش  بررسی پالنکتونی درطرح  (، و 0160، آرا و مکارمی  )سب   کرگانرود و حویق

 سهفیدرود  و (0195 ،وسهب  آرا )مکارمی  و (0160 مکارمی، محمدجانی و سب  آرا،)و  (0160 )سب  آرا ومکارمی، و (0160

رده  بهه   تعلهق م دار  جریهان   آبهی   درمنهابع   فیتوپالنکتهونی   درصد جمعیهت  65حدود   شده  مشخص( 0196مکارمی، سب  آرا و)

 ,Navicula, Diatomaهههای  جههن دارد.   سههایر گروهههها تعلههق   بههه  و بههاری  بههوده اکروفیتهها شههاخه  زباسیالریوفیسههه ا

Synedra,Nitzschia وCyclotella کهه   بهوده   سرمادوسهت  فیتوپالنکتهون    گهروه  دارند. ایهن   حضورگسترده ها در اکثر رودخانه  

جلب  های   و هوایی  آب  شرای   بودن مساعد   در هنگام  شوند. البتهمی  دیده ها  و در بیشتر رودخانه  سال  معمون  در اکثر فصول

در طهول    بهرداری   و ماسهه   شهن   های . وجود کارگاههستندتر فراوان  آن  به  نزدی   مناطق و  مصبی  در نواحی نیز (کلروفیتا) سبز

  شهدید آب   و کهدورت   خهوردن   بهه    بهار سبب  لدر فص  بخصوص  طغیان و   ، سیالب موسمی  های  بارش  همونینمسیر رودخانه 

  کهاهش   باعث شته ودا  آبزی  و جانوران  گیاهان  ازجمله  رودخانه  زنده  موجودات  بر حیات  شدیدی سوء تأثیر  وضعیت شود. این می

 گردد. می  کفزیان زئوپالنکتون و  درجمعیت
______________________________________ 
1
 Winfield and Nelson,1991

 

2 
Goldman and Horne,1983 

3 
jafari and Gunale,2005 

4 
Case et al., 2008 
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-ه ب کاهش یافته که فیتوپالنکتونی  جمعیت  شرای   دراین ، شده  (اولیه تولیدات) فتوسنتز جلبکها  عمل  مانع  از طرفی  آب  کدورت

 و Arcella شهرای    ایهن   گهردد. تحهت   مهی کوپهه پهودا   و  کالدوسهرا   مثل  کتونزئوپالن  توس   خواری  تصفیه  عمل  مانع  نوبه خود

Difflugia  کننهده  آلهوده  خهود  امها   بهوده   نهامطلوب   هایمحی   شاخص  موجودات  کنند . این می  زیستازشاخه ریزوپودا بخوبی  

 .(5559 1تادیر،؛ زناتول و موک55075همکاران،  ؛ لی و0904 0رزوسکا، بروک و) نیستند  زیست  محی 

 Rotaria,Monastyla,Lecane,Lepadella,Kratella مثهل   چسهبنده   ههای جهن   هسهتند وجهود    بعدی دهر در روتیفرها 

Coulrella و Cephalodella ، شهود،  مهی  ترش   اتصال  چسبناک جهت  ای ماده آنها ازانتهای که نند بوده ما  پنجه  پاهای  دارای

یه    حدود  گروه ، این(0996 0وهمکاران، کرل ؛0976 4پونتین،) ردندگجابجا می  سطوح  بر روی  خزیدن  ازآنها نیز بحالت  بعضی

استراکودا ، شیرونومیده، نماتودا مثل   پالنکتون غیروارعی() مروپالنکتون وند.شمی را شامل ها رودخانه زئوپالنکتونی جامعه پنج  

نهاپلی   و هارپاکتیکوئیهدا   مثل  کفزی  پودهای کالدوسرا وکوپه )پالنکتون وارعی( مثل کتونهالوپالن از کمی  و جمعیت و اولیگوکتا

ههای  معیهت ج . البتهه (0990 8باسهو وهمکهاران،  )شامل می شهود  ها را   رودخانه  این  زئوپالنکتونی  ترکیب  مصبی  آنها در نواحی

 مختلهف   در فصهول  پالنکتهونی   ترکیهب   جههت   ثهابتی    الگوی  بنابراین  هوایی بوده آب و شرای   از  تابعی ها  رودخانه در نی پالنکتو 

 (.0195 ،و همکاران سب  آرا) نظرگرفت در  تواننمی

آنهها دخالهت    پهراکنش  معین بین ی  عنصر از مجموعه عناصری که در امر رشد موجودات و و گرچه تعیین رابطه ای مشخص

ساختار جوامهع حیهاتی نقهش     این عوامل بطور مستقی  یا غیر مستقی  در دارند بسیار مشکل است ولی مشخص شده هری  از

کیفیت خوب بیولوژیه  آب   نمایانگرکه  بوده غالب رده باسیالریوفیسهدرطول بررسی  شفارودرودخانه دارند. در مسیر ای عمده

جمعیهت   د کرده و طیف وسیعی ازخوبی رشه ب نیز پایین در دمای بان عالوه بر دمایکه  Cyclotellaجن   ازجملهمی باشد. 

 تواند وجود سیلی یکی از دنیل این امر می. (5550 6ناز و تورکمن، ؛5554 7کاراکوغلو وهمکاران،) فیتوپالنکتونی را در بردارد.

آب سیلیکات دار هیوگونه اثر زیان آوری به سالمتی و بهداشت وارد نمهی آورد ولهی محهی  مناسهبی      باشد.کافی درمنابع آبی 

 آههن و فلهزات رلیهایی وجهود     –آلهومین  ها اغلب به شکل کمپلک  باسیلیکات ،( می باشدسهها )باسیالریوفیبرای تکثیر دیاتوم

 زئوپالنکتهون  و بررسهی و مقایسهه میهانگین تعهداد فیتوپالنکتهون     . (5554 9)بایکال و همکاران،هستند دارندکه بصورت محلول 

 (.1) جدول باشدبرخوردارمی یازتراک  کمتربه نسبت  که شان دادها نبا برخی رودخانه رودشفارودخانه 

_________________________________________ 
1
Brook and RzosKa,1954 

2
 Li et al.,2017 

3 
Zannatul and Muktadir, 2009 

4
 Pontin, 1978 

5
 Kreel et al., 1998

 

1995 6
 Basu et al., 

7
 Karacaoglu et al., 2004 

8
 Naz and Turkman, 2005 

9 
Baykal et al., 2004 
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 سهطحی  ههای  آب منهابع  بهه  کشهاورزی  زمینههای  چه هر که دهدمی نشان شفارود رودخانه آب شیمیایی کیفیت بررسی تایجن

مطالعات هیدروشیمی آب بانبودن میهزان اکسهیژن محلهول     .است بیشتر آنهادر آب ودگیآل میزان باشند، ترنزدی  موردمطالعه

بودن شیب رابل مالحظهه درمنطقهه ارتفاعهات، همونهین تختهه سهنگهای        بخاطر شدت جریان وجابجایی سریع آب بدلیل دارا

خودپانیی ( مناسهبی برخهوردار    ) یطبیعکوچ  وبزرگ دربستر رودخانه رانشان میدهد، بنابراین این رودخانه ازشرای  تصفیه 

دبی، افزایش دمها وتبخیهرآب    کاهش بوده، که این حالت بتدریج بارسیدن به مناطق مصبی بدلیل استفاده های گوناگون از آب،

 برداشت بی رویه شن وماسه نیز سبب تغییهر فیزیکهی بسهتر رودخانهه     .(0194همکاران، وانارکولی دوست مروت) داردرابهمراه 

گردد. مجموعه ایهن عوامهل منطقهه مصهبی را     گرم سال می فصولاین اثرات سبب افزایش نسبی بارکربن آلی بخصوص در شده،

 منبهع  ایهن  نگههداری  و حفهظ  با جز مه  این که شده،کند که سبب مسدود شدن ارتبا  رودخانه با دریا تبدیل به ماندابی می

-بهی  برداشهت  از جلوگیری و صنعتی و خانگی فاضالبهای و کشاورزی یپسابها با خصوص به آن آلودگی از جلوگیری و ارزشمند

 .(0194وهمکاران، انارکولی دوست مروت) نیست پشیرامکان رودخانه از ماسه و شن رویه

 ههای پساب همونین و اطراف روستاهای فاضالب ،دهدمی نشان موردمطالعه محدوده در نیز محیطی زیست هایآلودگی مطالعه

 بهه  بوده کهه  رودخانه از ماسه و شن رویهبی برداشت و منطقه کشاورزان توس  نباتی آفات دفع سموم و کودها حامل کشاورزی

ایهن عوامهل باعهث     .(0194وهمکهاران،  انارکولی دوست مروت) .یابدمی کاهش نیز محلول اکسیژن ،فراوان آلی مواد حضور علت

 سهیرهای مدر ها رودخانه .هستند خانهروداین ات سنگین در آب و رسوبات انواع آلوده کننده های انگلی، مواد آلی و فلز افزایش

 بهین  از باعهث  میتوانهد  مسهئله  این که دارند خودپانیی توان حدی تا نیز و شده بسیاری تحونت و تغییر دچار خود طوننی گاه

 و شهده  احیها  رودشهفا  رودخانهه  در انییخودپه  تهوان  این که گیرد صورت ارداماتی باید بنابراین شود ها آنینده از بسیاری رفتن

 کشاورزی هایپساب با خصوص به آن آلودگی از جلوگیری و ارزشمند منبع این نگهداری و حفظ با جز مه  این که یابد افزایش

 انهارکولی  دوسهت  مروت) نیست پشیرامکان رودخانه از ماسه و شن رویهبی برداشت از جلوگیری و صنعتی و خانگی فاضالبهای و

 .(0194وهمکاران،

احداث کارگاههای تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی در کنار رودخانه ها در ایران و سایر کشورها امری رایج و معمول مهی باشهد.   

یکی از دغدغه های اساسی فعالیت پرورش ماهی موضوع پساب کارگاه و ورود آن به اکوسیست  رودخانه اسهت. در حهال حاضهر    

گهردد .  در پائین دست وارد همان رودخانه مهی  تکثیر و پرورش ماهی بدون تصفیه و ته نشست، مستقیما های پساب اکثرکارگاه

 نام پژوهشگر زئوپالنكتون فیتوپالنكتون رودخانه

 (0160سب  آرا وهمکاران ) 41 886555 حویق

 (0160) ومحمد جانی مکارمی، سب  آرا 0055 605555 کرگانرود

 (0196) مکارمی سب  آرا و 505 0955555 سفیدرود

 (0166ب  آرا ومکارمی )س 45 0855555 زاینده رود

 (0195مکارمی و سب  آرا ) 07 875555 شفارود

 (0195سب  آرا ومکارمی ) 159 0055555 پایاب سد یاموی

 رودخانه هااز برخي با  رودخانه شفا روددر  بررسي و مقایسه میانگین تعداد پالنكتون :3ول جد
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 احداث مراکز تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی در اراضی حاشیه رودخانه ها باید با درت و نظهارت خاصهی انجهام گیهرد     برای لشا

ا در خروجی کارگاه ها و همونین امکهان تصهفیه آنهها را در نظهر     . این کنترل باید میزان ترکیبات آنینده ه(0165)درخشنده،

؛ آورد و از سویی دیگر با رعایت فاصله مطمئن با کارگاه بعدی، از توانایی خود پانیی رودخانه، بیشترین استفاده را به عمهل آورد 

وه برخصوصیات فیزیکی و شهیمیایی آب  بنابراین ربل از احداث ی  کارگاه تکثیر و پرورش به ویژه در ماهیان سرد آبی باید عال

در های پرورش ماهی به زیستگاه های طبیعی درت کافی مبشول داشهت. بعنهوان مثهال    رودخانه و دِبی آن به ورود پساب کارگاه

تن احداث شده اند، فاصلة این  0956متر از رودخانة رره سو در ترکیه چهار مجتمع پرورش ماهی رزل آن با تولید  6550طول 

کیلومتر متفاوت بوده با وجود این، رودخانه با توان خود پانیی رادر شهده اسهت کهه اثهرات تولیهد در ایهن        7/1تا  0ها از سایت

تهن مهاهی رهزل آن     155تولید اثرات  .(5554 5پونتسو و همکاران،برساند )مسافت کوتاه را بر شرای  کیفی خود به حد کمینه 

پ  از خروجی آب، توان خود پانیی رودخانهه سهبب    کیلومتر 0/1معلوم شد که  ستان بررسی ودر له لوپاوادر حاشیة رودخانة 

رود نیهز از ایهن راعهده    شهفا . رودخانهة  (0995)تروجانفسهکی،  شده که تغییرات کیفی چندانی درآب و بسترآن مشاهده نگهردد  

خود پانیی آن می توانهد آثهار منفهی     باشد مستثنی نیست، پژوهش ها نشان داده است که چنانوه جریان آب رودخانه مناسب

ههای تکثیهر و   شودکه دراحداث وبرپایی مجتمعتوجه به تمامی موارد بان تاکید میبا مزارع تکثیر و پرورش را به حدارل برساند. 

ون احهداث  رود، بایستی اردام به اصالح پساب حاصل ازآن ها شده و با استفاده از روش ههایی چه  شفاپرورش درحاشیه رودخانه 

با عملیات فیلتر نمودن پساب و هوادهی، اثرات منفی کارگاه های تکثیر و پهرورش مهاهی رهزل آن را بهر      استخرهای رسوب گیر

 محیطهی  زیسهت با توجه به شرای  موجود و بهه دلیهل بهی تهوجهی بهه ارزش       .شرای  طبیعی رودخانه تا حد ممکن کاهش داد

سهال   چنهد ایه  وتها   مهمی را تخریب کرده ارتصادی بعاست  جریان دار کشور تاکنون منبه عنوان بزرگ ترین اکوسی ها رودخانه

  آبههای   ترتیهب   این به،  هبودتأثیرگزار این رودخانه  آب  برکیفیت  مجموعه عوامل ذکرشده  .آینده آن را کامال  از دست خواهی  داد

خطهر رهرار دارنهد.      در معهرض   از همهه   تردیهد بهیش    بهدون   آبزیان که  دهش تهدید نیز  دریایی  اکوسیست   آن  مراهه و به  سطحی

کهه    بسهتر رودخانهه    وضهعیت   و تغییهر دادن   متعدد در مسیر رودخانهه   خاکی  ایجاد سدهای ، صحی   مدیریت  بدون  آب  برداشت

و   کلهی   هسهتند. شهناخت    رودخانه  این  یانآبزذخایر  در نابودی  عوامل موثر  ازجمله   گردد،می طبیعی های زیستگاه  ینابودموجب 

 ریهزی   درامهر تخه     رودخانهاین   محی  سازی  و آماده  و ثانویه  اولیه  تولیدات  تأمین در رودشفا رودخانه  بیولوژی   توان  زیر بنایی

  زیسهت   شناسهنامة   یه    آوردن  بدسهت ضهمن    کهه ی هسهتند  و مهم  اساسی  از نکات آنها ازدیاد نسل و  ارزشمند شیالتی ماهیان 

 .باید مد نظر باشد  مهاجر  های گونه  ذخایر طبیعی  حفظ  درجهت،  رودخانه  وضعیت  و ترسی   محیطی

 

 : تشكروقدرداني

  ریاسهت   ومسهاعدتهای   از همکهاری  اسهت  فرمودنهد، نزم  عطان م  به را  بررسی  این  انجام  توفیق  که  ومنان  ازخداوندبزرگ  باسپاس 

 و   پالنکتهون   بخهش   همکهاران  و  رانع  مهندس  پروژه  این  ، و مجریمری  فالحیدکترداخلی  های آب پروری آبزیژوهشکده ورت پ

 . مسپاگزار ،کردند  راتقبل هابرداری نمونه  زحمت  که  صیادرحی  و  زحمتکش  آرایان

 

 

 ________________________________________ 
1 

Pulatsu et al ., 2004 
2
 Trojanowski,1990 
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Abstract 

Planktonic studies in the comprehensive plan of hydrology and hydrobiology of Shafarood river, which is 

located in the west of Gilan in 1390, showed that the plankton of this river in general has "abundance" and 

"little" diversity. For phytoplankton sampling from each station, one liter of water, without passing through the 

plankton net, for the sampling of the zooplankton, also filtered 30 liters of water by means of a 55 microns 

zooplankton net (Apstein). They were transferred to the laboratory. In the Phytoplankton studies of the Shafarud 

River, a total of 5 Phyla and 25 genera of phytoplankton were identified, most of which were related to the 

phylum Ochrophyta. This Phylum has 91.3% of the annual phytoplankton abundance in this river. Studies have 

shown that this river is also very poor in terms of zooplankton and is mostly limited to fixed and sticky species 

from the Protozoa and Rotifera. In the study, 5 Phyla and 17 genera of zooplankton were identified, with the 

highest variety and abundance belonging to the Phylum Rotifera with dominant genera Brachionus, Keratella, 

and Cephalodella with 32%, annual abundance, Protozoa with Phylum Rhizopoda with Difflugia and Arcella 

genera and Phylum Ciliophora with Coleps genus with 31% annual abundance have close populations. Irrigation 

without proper management, the creation of numerous earthen dams along the river, and the change in the 

condition of the riverbed, which leads to the destruction of natural habitats, are among the factors influencing the 

destruction of the river's water resources. 
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