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 چکیده 

طیی یی  در استان زنجان  میرزاخانلو سد دریاچه فیتوپالنکتون زیستی تنوع ساختار جمعیتی و بررسی منظور به حاضر مطالعه

که  شاخه 6به  متعلق جنس 32بررسی جوامع فیتوپالنکتونیدر  .شد انجام نمونه برداری ایستگاه 3در  ،(1387)دوره ی  ساله 

 Euglenophyta (4جییینسCyanophyta (4 ،)جییینسBacillariophyta (9 ،)جییینسChlorophyta (10 ،) شیییام 

غالبییت  ،. نتایج حاص  از این بررسی نشان دادشناسایی گردیدجنسChrysophyta  (1 )جنس( و  4)  Pyrrophytaجنس(،  

با جنس غالی  جمعیت ساالنه را تشکی  داده    درصد  48  که  فیتو پالنکتونی دردریاچه میرزاخانلو متعلق به شاخه کلروفیتا بوده

Ankistrodesmus هیای غالی  درصید و جینس 26باشد. شاخه باسیالریو فیتا بیا فراوانیی میCyclotella ،Navicula و 

Synedra  شاخه  .در مقاوم دوم قرارداشت  Chrysophyta  و جنس    درصد  14  با فراوانیDinobryon  در رتبیه بعیدی قیرار

های بعدی در ردهدرصد    Euglenaophyta  1درصد و    Pyrrophyta  3،  درصد  8فراوانی  با    Cyanophytaهای  شاخه.  رددا

هیای فیتوپالنکتیونی و ایسیتگاه و دار بین اثیرات متقابی  دو عاملیه گیروهنتایج آزمون واریانس چند عامله تفاوت معنیهستند.  

و فصول قاب  مشیاهد های فیتوپالنکتونی اما اثرات متقاب  گروه  ؛(P>0.05دهد )همچنین ایستگاه و فصول را از خود نشان نمی

و  داشیتههیا در مقایسه با سایر دریاچهرا  کمتری  بطور کلی دریاچه سد میرزاخانلو جمعیت فیتوپالنکتونی    (.P<0.05باشد )می

 های الیگوتروف با سطح تروفی کم قرار دارد.در گروه دریاچهتوان آنرا می

 

 .استان زنجانخانلو، دریاچه میرزاتراکم، تنوع،  فیتوپالنکتون، هاي كلیدي: واژه
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 مقدمه  -1

اهمیت  آن برای آبی منابع از حفاظت بنابراین است. نیمه خش  و خش  اقلیم دارای متر،میلی 250 بارندگی میانگین با ایران

 بیه .هسیتند برخیوردار بسیاری پیچیدگی از ساده ظاهر رغم مخازن، علی و آبریز هایحوضه طبیعی هایسیستم .دارد بسزایی

همراه (. 1392)منوری و همکاران،  نمود قلمداد در مهندسی مطرح های سیستم ترینپیچیده زمره در را آنها توانمی ی کهنحو

ها، بنتوزها و ماهیان شروع و هیدف از پالنکتونمطالعات این مخازن آبی با برررسی  1930در اواخر دهه   احداث سد هاتوسعه    با

هیا( و سی س ها بوده است که این امر وابستگی تام بیه تولییدات اولییه )فیتوپالنکتیونیاچهآن افزایش تولیدات ماهی در این در

ها پایه حیات و تولید در آبهیای فیتو پالنکتون (.1391ها( دارد )اسالمی خسرو شاهی و سلمان اف،  تولیدات ثانویه )زئوپالنکتون

تیوان یافیت پراکندگی بسیار زیادی دارند. کمتر موجوداتی را می باشند و در طبیعتها میها و رودخانهدر دریاچهر شیرین و شو

بر اسیاس اصیول اکولیوییکی و   هاو شرایط مختلف رشد کنند. فیتو پالنکتون  هاها قادر باشند در محیطکه همانند فیتوپالنکتون

به عنوان غذای دام  وده فیتوپالنکتونیهم چنین در ارتباط با استفاده انسان از منابع طبیعی اهمیت باالیی دارند. امروزه زیست ت

ی اهیهای آب به عنوان جیاببو تصفیه خانه  نوین محیط زیستهای  و آبزیان پرورشی، کودهای زیستی، کاغذ سازی، تکنولویی

 (.1397)نوعدوست و شوکت،  گیرندو سوخت زیستی مورد استفاده قرار می زیستی
 زیسیتی تنوع هایشاخص و جمعیتی تراکم پراکنش، تنوع، بررسی و پالنکتونفیتو شناسایی مورد در مختلفی مطالعات تاکنون

 را بزنگیان دریاچیه فیتوپالنکتیون اکولوییی  و ایگونه ( تنوع1384است. )غالمی و همکاران،  شده انجام جهان و ایران در آنها

 آسیتارا استی  تاالب هایپالنکتون فیتو نیفراوا و تراکم تنوع، بررسی( 1388)قری  خانی و همکاران،  مورد بررسی قرار دادند.

پرداختنید  اردبیی  شورابی  دریاچه در آنها نقش و پالنکتونی فراوانی و پراکنش( به 1390را انجام دادند. )سب  آرا و مکارمی،

( 1391،  )میرزاجیانی و همکیارانکه بعنوان مطالعات پایه در جهت افزایش تولیدات ماهی در این دریاچه در نظیر گرفتیه شید.  

)فرهادییان و پروری در ایین دریاچیه پرداخیت. به منظور آبزی زنجان دراستان تهم مزوتروف - الیگو دریاچه لیمنولوییمطالعه 

منیوری و ) ( به بررسیی پیراکنش، فراوانیی و تنیوع زیسیتی دریاچیه سید حنیا در اسیتان اصیفهان پرداختنید.1392همکاران،  

 سیاختار( 1395)محمدی و همکیاران، پرداختند.  کرج سد آب کیفیت بر هاتوپالنکتونفی تجمع اثر ( به مطاله1392همکاران،

 (1397)نوعدوست و شوکت، مورد بررسی قرار دادند. کردستان استان گلبالغ دریاچه سد فیتوپالنکتون زیستی تنوع و جمعیتی

 (1399 خطیی  و بابیائی،) .زستان انجام دادندخو استان در مارون سد دریاچه فیتوپالنکتون جوامع زیستی تنوع و فراوانی بررسی

 درپرداخت.  زنجان استان گالبر سد پروری دریاچهآبزی در آن نقش و فیتوپالنکتونی زیستی تنوع و جمعیتی ساختاربه بررسی 

 1و سینسیتین  مطالعیاتتیوان بیه اند که از جمله آنهیا مییداده انجام متعددی مطالعات زمینه این در نیز جهان مختلف نقاط

( 1999و همکیاران ) 3جیونهمچنیین  اشاره نمیود، را ترکیه در 2اوردیزیو سد دریاچه در هافیتوپالنکتون فصلی توزیع( 2004)

 اولییه تولیید و بییومس فصیلی تغییرات( 2010) 4تیالهان و الگرینو  هافیتوپالنکتون بیوماس گیریاندازه درمورد را ایمطالعه

 مکیانی و زمیانی تغیییرات( بیه 2015) 6احمد و وانگیانو .نمودند بررسی اتیوپی در را 5یتیوپیان رفتدریاچه ا هایفیتوپالنکتون

 فصیلی پوییایی روی بیر را ایمطالعیه( 2012) 8هنید پرداختنید. تییان و همکیاران 7بهیوج وتلنید دریاچیه در هافیتوپالنکتون

 استان زنجیان در شیمال غیرب د.دادن انجامچین  9ونگ ینگد دریاچه در محیطی زیست فاکتورهای با ارتباط و هافیتوپالنکتون

سید   شیود.درصد ک  کشور را شیام  می  3/41کیلومتر مربع و  22164است. وسعت استان برابر    مرکزی ایران قرار گرفته  فالت

تان طارم، دهستان درام و روستای میرزاخانلو قرارگرفته که با هدف بخیره آب برای کشاورزی احداث و در میرزاخانلو در شهرس

 
1 Cetin & Sen, 2004 
2 Orduzu 
3 Jun et al., 1999 
4 Tilahun & Ahlgren, 2010 
5 Ethiopian Rift 
6 Ahmed & Wanganeo, 2015 
7 Bhoj Wetland 
8 Tian et al., 2012 
9 Dongping 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA
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و در گروه سدهای خاکی قیرار داشیته  باشد، منبع آبگیری آن آب رودخانه سیاه رود میبه بهره برداری رسیده است  1386سال  

هزار متر مکع  حجم مخزن، ساالنه دو میلیارد   400با ی  میلیون و    این سد  که در سطح استان به تعداد زیاد احداث شده اند.

سیازمان میدیریت و برنامیه رییزی اسیتان )  میلیون متر مکعی  آب اراضیی کشیاورزی منطقیه را تنظییم خواهید کیرد  402و  

ریاچه طراحیی مطالعات شیالتی پس از احداث سد صورت گرفته و س س برنامه مدیریتی از نظر ماهیدارکردن د  (.1381زنجان،

باشید. خصوصییات شود امری بسیار مهیم مییها میگردد. در این خصوص آگاهی از عواملی که سب  تغییر فراوانی جمعیتمی

 (.1395میرزاجیانی،  )  زیست شناختی، فیزیکی و شیمیایی، تعداد و اندازه ماهیان قابی  دسیترس از آن جملیه عوامی  هسیتند

-ها از اهم موضوعات قاب  توجه در در خصوص ی  اقلیم میفیتو پالنکتونی زیستگاه  مطالعه در خصوص پراکنش کمی و کیفی

پرداخته زنجان  استان در میرزاخانلو سد دریاچه فیتوپالنکتون زیستی تنوع ساختار جمعیتی و بررسی به تحقیق این در لذاباشد، 

 شد.

 

 مواد و روشها   -2

 28کیلومتری شمال روستای میرزاخانلو و در فاصله  2ل شرقی زنجان و در کیلومتری شما  130میرزاخانلو در فاصله  خاکی  سد  

 منطقیه (دریاچیه موقعییت و عمیق وسعت، شک ، به توجه با. واقع شده استدر استان زنجان  طارمشهرستان کیلومتری غرب 

متیر بیوده  300یکدیگر حیدود ها ازگردید، فاصله تقریبی ایستگاه نییتع یمطالعات ستگاهیا ( سهتاج سد و نزدی  وسط ورودی،

 بیه هیاایسیتگاه محی تاج سد ) قسمت در 3قسمت میانی و ایستگاه  2 ستگاهیو اپس از ورودی دریاچه  1شماره ستگاهیا است.

 دییبیرداری انتخیاب گرد نمونیهجهیت  (1387طی ی  دوره ی  سیاله ) (،باشند دریاچه پیکره تمامی نماینده که ای بودهگونه

 (.1و جدول 1)شک 

 

هاي مطالعاتی سد میرزاخانلو در استان زنجان . موقعیت جغرافیایی ایستگاه1جدول شماره    

 عرض جغرافیایی  طول جغرافیایی عمق )متر( شماره ایستگاه 

1 5 °48 47 ' 37" °37 2 ' 42" 

2 8 °48 47 ' 30" °37 2 ' 47" 

3 11  °48 47 ' 31" °37 2' 40" 

 

 
(1387)سال    در استان زنجان میرزاخانلو  هاي نمونه برداري سد ه. موقعیت ایستگا  1شماره  شکل    
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متر انجام گرفت، برای الیه سیطحی یی  لیتیر آب بیا   10های سطحی و عمق  یهاز البرداری  جهت بررسی فیتوپالنکتونی، نمونه

لیتری استفاده   21برداری روتنرنهمتری، از دستگاه نمو  10سانتیمتر و عمق    5/6متر و قطر    25/2به طول    1پلیکا  لوله  استفاده از

برداری با بکر مشخصات ایستگاه و تاریخ برداشت نمونیه قیرار گرفیت و بالفاصیله بیا های هر ایستگاه در ظروف نمونهشد. نمونه

لیتیر  ی  حجم به فیتوپالنکتونی هایدرآزمایشگاه نمونهدرصد تثبیت و س س به آزمایشگاه منتق  شدند.   4به نسبت    3فرمالین

رسیوب داده شیدند و  سیاعت 24ها به میدت لیتری انتقال یافت. نمونهمیلی  5  هایبه محفظه  کردن  از همگنرسانده شد و بعد  

اسیتفاده  چشمی  ها از ترانسکتشمارش نمونه  از نظر کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفتند. جهت  اینورت  میکروسکوپ  توسط

و منیابع موجیود،  های اسیتاندارددسیتورالعم  از اسیتفاده بیا هافیتوپالنکتون جمعیتی تراکم حاسبهم و بردارینمونه روش. شد

 نییز بیه فیتوپالنکتیونی و شناسیایی (2005، 6(، استاندارد متد )انجمن بهداشت عمومی امریکیا1989) 5(، بونی1978) 4سورینا

(، 2001) 10کوویچ(، تراپ و 1971) 9(، تیفانی و بریتون7619و  1962) 8(، پرسکات1959) 7معتبر نظیر ادمونسون منابع کم 

-از آزمون تجزیه واریانس ی  طرفه جهت بررسی تفاوت معنی  ( انجام گرفت.2003)  12( و شیس و همکاران1983)  11مااوسین

آزمیون   هیای همگین، اسیتفاده ازآزمون چند دامنه توکی جهت جداسازی گیروه  های فیتوپالنکتون برحس  ایستگاه ودار گروه

leven-test  های مورد بررسی و در نهایت از آزمون واریانس دو عاملیه جهیت بررسیی های گروهجهت برازش یکسانی واریانس

نسیخه  Excelرسم نمودارها با نیرم افیزار های فیتوپالنکتون بر حس  ایستگاه و فصول استفاده گردید.  دار درگروهتفاوت معنی

 انجام شد. 23نسخه  SPSSنرم افزار   و تجزیه و تحلی  آماری با 2019

 

 نتایج   -3

جنس متعلق بیه  10که از این میان  شاخه فیتو پالنکتونی شناسایی و شمارش شدند  6جنس از    32در این تحقیق در مجموع،  

سیاالنه بیشترین میانگین فراوانی  تعداد در لیتر( 2106700درصد )میانگین فراوانی  48فراوانی با میزان  Chlorophytaشاخه  

 1160563درصید )مییانگین فراوانیی  26با میزان فراوانی    Bacillariophyta  از شاخهجنس    9،  را به خود اختصاص داده بود

تعیداد در   601111میانگین فراوانیی  )درصد    14با میزان فراوانی    Chrysophytaجنس از شاخه  1تعداد درلیتر( در رده دوم،  

 3با فراوانیی  Pyrrophyta جنس از شاخه 4 درصد، 8 فراوانیبا  Cyanophytaشاخهجنس متعلق به  4لیتر( در رتبه سوم، 

هیای بیشترین تنیوع جینس. شناسایی شدند درصد 1با میزان فراوانی  Euglenaophytaجنس از شاخه  4در نهایت    درصد و

 .(6و شیک  شیماره  2دول شیماره )ج باشدو کمترین آن مربوط به شاخه کریزو فیتا می  مشاهده شده مربوط به شاخه کلروفیتا

در فصیول ثبت گردیید.  گونه 12با گونه و کمترین آن در زمستان  25 در تابستان با میزانای فیتوپالنکتون  بیشترین تنوع گونه

 وNavicula، Synedra هییای، ازشییاخه باسیییالریوفیتا جیینسAnkistrodesmusکلروفیتییا جیینس مختلییف از شییاخه

Cyclotella  ،  جنس    وفیتاکریزشاخه  ازDinobryon،    سیانو فیتا جنس  از شاخهOscillatoria  ،از شاخه پیروفیتیا جینس 

Peridinium    از شاخه اوگلنوفیتا جنسو  Trachelomonasهیای مختلیف های مشاهده شده از شاخهنسبت به سایر جنس

 غال  بودند. فیتوپالنکتونی

 
1 P.V.C 
2 Ruttner 
3 Formaldehyde 
4 Sorina, 1978 
5 Boney, 1989 
6 Standard method (American Pulic Health Association), 2005 
7 Edmondson, 1959 
8 Presscot, 1962 & 1976 
9 Tiffany & Britton, 1971 
10 Thorp & Covich, 2001 
11 Maosen, 1983 
12 Sheath et al., 2003 
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در  اگلنوفیتا و کلروفیتیاپاییز باالترین فراوانی فیتو پالنکتونی و شاخه  در لیتر در فص  تعداد 4188750با تراکم   کلروفیتاشاخه  

 کلروفیتیاشیاخه  در طی این بررسی برخوردار بود، فیتوپالنکتونیفراوانی  کمتریندر لیتر تعداد  20000با تراکم  زمستانفص  

 .(5)شک  شماره یتا غال  بودو در فص  زمستان شاخه باسیالریو ف غال  بوده استبه جز زمستان  در تمامی فصول

(. P>0.05دهید )های مختلف را نشان نمیدار میزان فراوانی فیتوپالنکتونی بر حس  ایستگاهنتایج آزمون واریانس تفاوت معنی

( و همچنیین P<0.05)  دهیدهای مختلف فیتو پالنکتونی را نشان میدار در گروهنتایج آزمون واریانس چند عامله تفاوت معنی

(. نتیایج آزمیون وارییانس چنید P>0.05های فیتو پالنکتونی وجود نیدارد )نماید اثرات متقاب  بین ایستگاه و گروهمی  مشخص

( و اثرات متقابی  بیین P>0.05دهد )دار میزان فیتوپالنکتون بر حس  ایستگاه و فصول را از خود نشان نمیعامله تفاوت معنی

تفاوت معنی دار بین اثرات متقابی  دو  (. نتایج آزمون واریانس چند عاملهP>0.05) گردددو عام  ایستگاه و فص  مشاهده نمی

امیا اثیرات متقابی    ؛(P>0.05دهد )های فیتو پالنکتونی و ایستگاه و همچنین ایستگاه و فصول را از خود نشان نمیعامله گروه

های فیتوپالنکتونی ایستگاه اثرات متقاب  بین گروه(. همچنین  P<0.05باشد )های فیتوپالنکتونی و فصول قاب  مشاهد میگروه

دار بیودن( هیای همگین )معنییبر حس  جداسیازی گیروه  4تا    2های شماره  (. شک P>0.05باشد )و فصول قاب  مشاهد نمی

 ترسیم گردیده است.
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هاي فیتو فراوانی گروه  . میانگین 4شکل شماره  
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 هاي فیتو پالنکتونی )تعداد در لیتر(درصد فراوانی گروه.    6شکل شماره  

 1387سال  میرزاخانلو  دریاچه سد  در  

 

 1387سال   میرزاخانلو سد . نتایج بررسی كیفی و تغییرات فصلی فیتو پالنکتونی در دریاچه2جدول شماره  

 
 زمستان  پاییز  تابستان بهار جنس/ شاخه

Phylum Bacillariophyta     
Achnanthes + + + + 
Cymbella + + - + 
Cyclotella + + + + 

Diatoma - + - + 
Gomphonema + + - + 
Navicula + + + + 

Nitzschia + + + + 

Stephanodiscus - - + - 
Synedra + + + + 

Phylum Chrysophyta    
Dinobryon + + + - 

Phylum Chlorophyta    
Ankistrodesmus + + + + 
Carteria + + + - 
Coelastrum - - + - 
Cosmarium - - + - 
Golenkinia - + - - 
Kirchneriella - + - - 
Pediastrum - - + - 
Scenedesmus + + + + 

Schroederia - + - - 
Tetraedron - + - - 

Phylum Cyanophyta    
Anabaena - + + - 
Merismopedia + + - - 
Oscillatoria + + + + 

Spirulina + + + - 

Phylum Pyrrophyta    
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Ceratium - - + - 
Cryptomonas - + + + 
Gymnodinium + + - + 
Peridinium + + + - 

Phylum Euglenophyta    
Euglena - + + - 
Lepocinclis - - + - 
Trachelomonas + + + + 

Strombomonas - - + - 

 حضور عدم -حضور ،  +

 بحث  -4

 ،باشندمی مطرح آبی هایاکوسیستم در غذایی هایزنجیره باالی سطوح در واقع هایارگانیزم به انریی انتقال در فیتوپالنکتون

 ایگونیه ترکیی  گفیت تیوانمیی دیگیر عبارت به. دارند اهمیت اولیه تولید و آب باالی گراییتغذیه سطح لحاظ همچنین از

 تغیییرات. (2010، 1سایجی و بیلینگرنماید )ایجاد می را آب در تولید شرایط نها،ٱ تنوع و مختلف فصول طی در تونفیتوپالنک

 کیه مهمیی عوامی  از .هسیتند فصیلی تغیییرات تیاثیر تحت زیادی میزان به جهان های آبیاکوسیستم اکثر در فیتوپالنکتون

و  حرارت درجه نور،) فیزیکی فاکتورهای به توانمی ،دهدمی تغییر سال مختلف فصول در را فیتوپالنکتونی اجتماعات ساختار

، شوری، اکسیژن و مواد غذایی ضروری( و بیولویی  )نرخ رشد و فشار چرندگان( اشاره نمود که سب  pHجریانات(، شیمیایی )

 (1989، 2اریس)ه گرددای، زیتوده و الگوهای تولید میگونه ترکی  طریق از فیتوپالنکتون جمعیتکنترل 

 در آمیده دسیت بیه نتیایج با کهاست  لیتر در تعداد 1174878 میرزاخانلو سد دریاچه در فیتوپالنکتونی میانگین تراکم ساالنه

 لیتر در تعداد 1600000 ساالنه تراکم میانگین با گلبالغ سد دریاچه قبی  از ایران در مختلف آبی منابع در شده انجام مطالعات

تعداد در لیتر )میرزاجانی و همکاران،  2000000 ساالنه تراکم میانگین با زنجان تهم سد دریاچه ،(1395ان، و همکار ی)محمد

 و  (1396باقری و مکارمی،  )تعداد در لیتر  2500000فیتوپالنکتون ساالنه فراوانی میانگین با چیتگر دریاچه ،(1391

 نتیایج با مقایسه در اما؛ مشابهت دارد( 1399خطی ، )عداد در لیتر ت 1300000دریاچه سد توده بین با میانگین تراکم ساالنه 

( در دریاچیه 1393تعداد در لیتیر و عبیدالملکی، )  66000000درتاالب انزلی با میانگین  (1383سب  آرا و مکارمی، )  مطالعات

 نشیان کیهزاخانلو کمتر بیوده سد میردر فیتوپالنکتونی تراکم میانگیندر لیتر،  تعداد 84000000سد خندقلو با متوسط تراکم

یس بودن دریاچه و عدم وجیود میواد مغیذی تأستواند به دلی  تازه باشد. این مسئله مییاچه میدر درتولیدات اولیه کم  دهنده

 .کننده عدم پویایی جوامع فیتو پالنکتونی استیهتوجفراوان و همچنین شرایط دمایی نامناس  آن باشد که 

 .های عام  نقش مهمی در قضاوت بر روی وضعیت و عملکرد اکوسیستم آبی دارندنکتونی بعنوان گروههای غال  فیتو پالگونه

و  Chlorophyta شیاخه دو بیه در دریاچیه میرزاخیانلو مربیوطی فیتوپالنکتیون سیاالنه مییانگین فراوانیی و تیراکم بیشیترین

Bacillariophyta شاخه بودن درصد پائین .بود Euglenaophyta ایین در آلیودگی مییزان بیودن کیم برای خصیشا نیز 

 لیمنولیویی خصیوص در (1391) میرزاجانی و همکیارانمطالعه با  سهیحاص  در مقا نتایجبه  نتیجه فوق . شد شناخته دریاچه

ی جنس فیتو پالنکتون را شناسیای 45شاخه و  7مطالعه خود  در هاآنانجام دادند.  زنجان دراستان تهم مزوتروف- الیگو دریاچه

 غال  هایشاخه عنوان به و جنس 18با   Chlorophytaجنس و شاخه  14با دارا بودن   Bacillariophytaکردند که شاخه  

همچنین یوسیفی  آیند.می حساب به نیز دریاچه اولیگوتروفی شاخص عنوان شاخه به دو این غالبیت، شوندمی محسوب دریاچه

سد منجی  پرداختنید  دریاچه در ها فیتوپالنکتون ایگونه غنای و تنوع مکانی، زمانی و تغییرات( به بررسی 1396و همکاران )

درصید و سیی س شییاخه  5/62بییا  Chlorophytaشیاخه فیتییو پالنکتییونی شناسیایی کردنیید کیه شییاخه  5جیینس از  22کیه 

Bacillariophyta  نتایج بکر شیده این برخوردار بودند. درصد از بشترین فراوانی در بین سایر شاخه های مورد بررسی 21با 

 .باشد داشته همخوانی زیادی حد تا حاضر  مطالعه نتایج با تواندمی
 

1Bellinger & Sigee, 2010 
2 Harris,1986 
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 ای مشخص و دقیق بین ی  عنصر از مجموع عناصری که در امر رشد موجودات و پراکنش آنها دخالت دارندگرچه تعیین رابطه

 در سیاختار جوامیع حییاتی نقیش دارنید. ر مستقیم و یا غیر مستقیمو  است ولی مشخص شده هری  از عوام  بطکیار مشسب

 اندکیگرم در لیتر سنجش گردید که مقدار میلی 65/7 ± 78/2به میزان  1387چه میرزاخانلو در سال  امیانگین سیلیس در دری

 H4SiO4 ی سیلیسی اسیید و SiO2 سییلیس اکسیید دی غالی  فرم دو به سیلیس شیرین آبهای درکلی بوده است. بطور 

 مناسبی محیط ولی آوردنمی وارد بهداشت و سالمتی به آوری زیان اثر هیچگونه دار سیلیکات آب. (2001، 1)وتزل وجود دارد

 دارنید وجود قلیایی فلزات و آهن–با آلومین کم لکس شک  به اغل  سیلیکاتها .باشدباسیالریو فیتا )دیاتوم ها( می تکثیر برای

 سینگین آبهای معموال و باشند داشته قلیایی کمی سیلیکاتهای مقدار است ممکن سطحی آبهای اشند،بمی محلول بصورت که

 فیتا باسیالریوشاخه  یکی از دالی  کاهش میرزاخانلو دریاچه در سیلیس میزان بودن اندك. دارند سیلیس سب  آبهای از بیش

 (.1395 )میرزاجانی،  باشد تواندمی میزاخانلو دریاچهدر 

را نشان دریاچه میرزاخانلو  در Chlorophytaبه خصوص در مورد شاخه  دو اوج تراکم فیتوپالنکتونی ساالنه تغییرات ردمو در

گردش سیتون آب و بیاال آمیدن میواد  به دلی  ضعیف شدن الیه بندی،  پاییزدر فص   ابتدا    یکی  که  (5)شک  شماره    داده است

بهار و پیس از آن در  مشاهده گردید و در فص بودن دمای آب در این فص    البدلی  با  و س س تابستان  مغذی به ناحیه سطحی

 میزان تنوع کمترین  ،( و دماChlorophytaمیان فراوانی جلب  سبز )با توجه به دمای پایین آب و رابطه مثبت   زمستان  فص 

تیوالی فصیلی  .(2001،و همکیاران 2اگیالوک) بیود داده اختصیاص خود به سایر فصول را با مقایسه در را فیتوپالنکتونی فراوانی و

-های نامنظم افزایش و کاهش جلب بخوبی در دریاچه پشت سد میرزا خانلو قاب  رویت است پس از پایان شکوفایی بهاره دوره

کیه شیود، چراها آغاز میشود. وقتی در پاییز دریاچه گردش خود را آغاز نمود، دومین مرحله رشد فیتو پالنکتونها مشاهده می

های تولیید مواد مغذی اکسایش شده در کف )به هنگام ترموکالین در تابستان( به گردش در آمده و به طبقات باالیی یعنی الیه

شیود، ای که مواد معلق زیادی به دریاچیه وارد مییگردند. در دورهها میشوند و باعث رشد و شکوفایی فیتو پالنکتونمنتق  می

 (.1980،  3پاولینگتوپالنکتونی رخ نداده و عموما تنوع چندانی ندارد )شفافیت کم شده، شکوفایی فی

 منجر خورشید نور از UV-A و بویژهUV-B هایبخش مخرب تأثیر با تواندمی نور شدید هایاندازه با هافیتوپالنکتون برخورد

 و هافیتوپالنکتون اندازه رشد بر دیدهاین پ  (.4،2001وتزل) شود آنها فتوسنتز دیدن آسی  نیز و DNA ساختار رفتن بین از به

 و فصی  ایین در تیابش ییافتن کیاهش به پاییز در را آنها تراکم افزایش است ممکن بنابراین، ؛نمایدمی اثر هاآن تراکم درنتیجه

 ترکیی  بررسیی دریاچیه آب تروفیی شرایط به بردن پی هایراه از نسبت داد. یکی UVنور  آسی  رسانی فشار شدن برداشته

 (.2002، 5پالمبو)است  هادریاچه در مختلف هایجلب  فراوانی و ایگونه

 امیا اگیر اند،غال  الیگوتروفی خاص آبهای در (Bacillariophyta)ها دیاتوم و (Chlorophyta) سبز جلبکهای بعنوان مثال

)زمان ور و  است آلودگی و یوتروفی حالت نشاندهنده برسد شکوفایی مرز به (Cyanophyta) آبی-سبز جلبکهای فراوانی و رشد

 و Chlorophyta هیایشیاخه کیه دهیدمیی نشیان پیژوهش ایین هیاییافتیه واقعییت، ایین بیه توجیه بیا .(1398 ایدری،

Bacillariophyta تراکم آنها از هیچی  در و دارند، حضور هافص  همه در Cyanophyta پایه بر نیست. شکوفایی اندازه در 

 سینجش بیا اسیت. الیگیوتروفی شیرایط میرزاخانلو در سد وضعیت فیتوپالنکتونی دریاچه دیدگاه رسد ازمی نظر به ها،داده این

 .رسید دریاچه تروفی از چگونگی بهتری درك به توانمی مغذی مواد مانند دیگر مؤثر هایعام 

 همین به و دهندمی ننشا واکنش محیطی زیست تغییرات به سریعاً شانزندگی کوتاه چرخه دلی  به هاپالنکتون

 توجیه قابی  گردند،می مشاهده آن در که آبی کیفیت دادن نشان در ها،پالنکتون ایگونه ترکی  و فراوانی دلی 

گذارنید میی میزه( تیاثیر و بیو رنگ،، pHآبها )مانند  کیفیت معین بیولویی  غیر هایجنبه بر قویاً تنها نه آنها .است

 شیاخص عنوان به هاپالنکتون دقت یا اعتبار هرحال به .هستندها آب کیفیت ازبخشی  علمی، مفهوم ی  در بلکه

 
1 Wetzel, 2001 
2 kagalou et al., 2001 
3 Powling,1980 
4 Wetzel, 2001 
5Palumbo et al., 2002 
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 سید کیه ازآنجیایی .شیود محیدود آنهیا، ناهماهنیگ توزییع و ناپاییدار طبیعت دلی  به است ممکن آب، کیفیت

 سید وپالنکتیونفیت شرایط روی بر مستقیم طور به رودخانه بار و رودخانه شرایط گردد،می تغذیه رودخانه ازمیرزاخانلو 

 (.2000و همکاران،  1وان مزنه) است تأثیرگذار

 پیایین در کیه عواملی مهمترین از ساخته شده است یکی شیالتی اهداف و کشاورزی با هدف میرزا خانلو سد اینکه به توجه با

-میی کشیاورزی مینهایز برای آبیاری هرسال در سد آب از زیادی مقدار شدن خالی است تأثیرگذار فیتوپالنکتون تراکم بودن

 از را هیافیتوپالنکتون از مختلفی هایجمعیت همچنین و ازت و فسفر مث  مغذی مواد زیادی مقدار آب، شدن خالی این باشد.

 تیراکم کیاهش باعیث درنهاییت کیه نماییدمیی جلیوگیری دریاچیه در مغذی مواد انباشت و افزایش از و کندمی خارج دسترس

بهمیراه  از ماهی درحد بهینه افزایش سطح برداشت هاو دریاچه مدیریت شیالتی درسدهای مخزنی دفه .شودمی فیتوپالنکتون

ریت شیالتی برای برطرف کردن موانع وتغییرات در جمعیت ماهیان و افزایش برداشت سه راه درپیش یمد  .باشدپایدار می  تولید

 ابطه با غیذای موجیود و در نهاییت تنظییم وکنتیرل صیید ودارد، ابتدا انجام تدابیر محیطی، س س تنظیم جمعیت ماهیان در ر

 .(2،1985کیمسیباشد )برداشت می

 

 سپاسگزاري

 ی به دلآقای دکتر علیرضا میرزاجانی  ویهپراز مجری محترم  و پروری آبهای داخلیوقت پژوهشکده آبزی ریاست وسیله ازبدین

هیای جهت انجام تجزییه وتحلیی  دادهفالح ی دکتر فریبرز جمالزاد اآق ازهمچنین   در روند اجرائی این مطالعه  یشانهامساعدت

 گردد.میو قدردانی   تشکر اکولوییمحترم آزمایشگاه پالنکتون و بخش  همکاران زا آماری و

 

 
1 Wan Maznah et al., 2000 
2 Kimsey,1985 
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 Abstract 
The present study was conducted to investigate the population structure and biodiversity of phytoplankton in 

Mirzakhanlo dam lake in Zanjan province during a one-year period (2008) in 3 sampling stations. In the 

investigation of phytoplankton communities, 32 genera of 6 phylum were identified, including Chlorophyta (10 

genera), Bacillariophyta (9 genera), Cyanophyta (4 genera), Euglenophyta (4 genera), Pyrrophyta (4 genera) and 

Chrysophyta (1 genera). The results of this study showed that the dominance of phytoplankton in Mirzakhanlo 

lake belongs to the Chlorophyta phylum, which constitutes 48% of the annual population, with the dominant 

genus Ankistrodesmus. The Bacillariophyta phylum with a abundance of 26% and the dominant genera 

Cyclotella, Navicula and Synedra were in the second resistant. Chrysophyta phylum with 14% abundance and 

Dinobryon genus is in the next rank. Cyanophyta phylum with a abundance 8%, Pyrrophyta 3% and 

Euglenaophyta 1% in the next categories. The results of the multivariate variance test do not show a significant 

difference between the two factors of phytoplankton groups and stations, as well as station and seasons (P>0.05). 

But the mutual effects of phytoplankton groups and seasons can be observed (P<0.05). In general, Mirzakhanlo 

dam lake has less phytoplankton population compared to other lakes and it can be placed in the group of 

oligotrophic lakes with low trophic level. 

 

Key words: phytoplankton, density, variety, Mirzakhanlo Dam Lake, Zanjan Province. 
 

 


