بررسي روند تغييرات تراکم گروه کوپه پودا در دریاچه ولشت
واهيد خم خاجي
كارضٌاس ارضذ هٌْذسی هٌاتع طثیعی،گزٍُ ضیالت ،داًطکذُ فٌی هٌْذسی ،داًطگاُ آساد اسالهیٍ ،احذ قائن ضْز
مسعود هدايتي فرد
استادیار ،دكتزای تخصصی صٌایع غذایی ،گزٍُ ضیالت ،داًطکذُ فٌی هٌْذسی ،داًطگاُ آساد اسالهیٍ ،احذ قائن ضْز
رضوان موسوي ودوشه
استادیار،دكتزای تخصصی ضیالت،گزٍُ ضیالت ،داًطکذُ علَم ٍ فٌَى دریایی ،داًطگاُ آساداسالهیٍ ،احذ تْزاى ضوال
فاطمه وحيدي
كارضٌاس ارضذ هٌْذسی هٌاتع طثیعی،گزٍُ ضیالت ،داًطگاُ آساد اسالهیٍ ،احذ علَم ٍ تحقیقات تْزاى
چكيده
در ایي هطالعِ ساختار جوعیت سئَپالًکتَىّا تِ ّوزاُ ٍیژگیّای ضیویایی ،فیشیکی ٍ فیشیکَضیویایی آب ًظیز دهای آب ،كل هَاد جاهذ
هعلق ،عوق ضفافیت آب ،فسفات هحلَل ٍ فسفز كل ،تصَرت هاّاًِ اس فزٍردیي هاُ  1388تا فزٍردیي هاُ  13( 1389هاُ) در سِ ایستگاُ
هطالعاتی تزرسی گزدیذ .تذیيهٌظَر سئَپالًکتَىّا ٍ دیگز پاراهتزّا در ّز ایستگاُ در سِ تکزار جوع آٍری گزدیذًَ .تزیٌتّا تِ رٍش
اسپکتزٍفتَهتزی ٍ كل هَاد جاهذ هعلق تِ رٍش رًگسٌجی اًذاسُگیزی ضذًذ .عوقضفافیت آب تا استفادُ اس صفحِسِچی تِ قطز 30
ساًتی هتز ،خَاًذى صفحِ در ًَر آفتاب ٍ تِ حالت ًیوِ ایستادُ اًجام گزدیذ .تِ هٌظَر جوعآٍری ًوًَِّای سئَپالًکتَى تِ ٍسیلِ كطص
ستًَی تَر هخزٍطی پالًکتَىگیزی تا اًذاسُ هص  45هیکزٍى اس فاصلِ  1هتز تاالی تستز تا سطح آب ،جوعآٍری گزدیذ .در ایي هطالعِ
هجوَعاً  9جٌس اس گزٍُ كَپِ پَدا ضٌاسایی گزدیذ كِ در ایي هیاى تیطتزیي تزاكن هزتَط تِ جٌس  Cyclopsتا هیاًگیي  149عذد در هتز
هکعة ٍ كوتزیي تزاكن هزتَط تِ جٌس  Diaptomusتا هیاًگیي  0/1عذد در هتزهکعة تَدُ است .هیاًگیي تزاكن كل ایي گزٍُ در
دریاچِ ٍلطت  249عذد در هتزهکعة هحاسثِ گزدیذ .تیطتزیي تزاكن گزٍُ كَپِ پَدا در اردیثْطت هاُ تا هیاًگیي  638عذد در هتزهکعة
ٍ حذاقل آى در دی هاُ تا هیاًگیي  8عذد در هتزهکعة هطاّذُ گزدیذ .تیي تزاكن ایي گزٍُ ٍ غلظت فسفات هحلَل ٍ فسفز كل
ّوثستگی قَی هثثت تِ دست آهذ.
واژههاي كليدي :دریاچِ ٍلطت ،سئَپالًکتَى ،تزاكنًَ ،تزیٌتّا
فصلٌاهِ علوی هحیط سیست (ٍیژُ ًاهِ تاالبّا) ضوارُ  / 54ٍ 53سال 1391

103

هٌاتغ تأهیيوٌٌذُ آب ،چـوِّای صیشصهیٌی،
ػیالبّای فصلی ٍ آتـاس لَسچال هیتاؿذ
(واستیِ .)1971،دسیاچِ ٍلـت ٍػؼت ووی داؿتِ ٍ
تا تَخِ تِ ٍخَد تْذیذات هختلف دس هٌغمِ (ٍخَد
هضاسع تاالدػت ،تؼذاد صیاد گشدؿگش ،صیذ غیش هداص،
ٍسٍد سػَتات ٍ  ). . .دس هؼشض آػیة لشاس داسد.

مقدمٍ
دس تخؾ آبّای داخلی ،تشسػی خَاهغ هَخَدات
صًذُ ٍ ػَاهل هإثش تش آًْا داًـی اػت وِ اتضاسّا ٍ
ساّىاسّای تَػؼِ پایذاس سا تشای ؿیالت ٍ هحیظصیؼت
آتضیاى فشاّن هیآٍسد ٍ تشای هذیشاى اخشایی ٍ دػت
اًذس واساى هحیظ صیؼت آتضیاى ،ساٌّوایی تشای
ؿٌاخت ،حفاظت ٍ تَػؼِ پایذاس ایي هحیظ ّا
هیتاؿذ (ٍلیالْی .)1383،ایيگًَِ هغالؼات ؿاهل
تشسػی ػیؼتنّای فیضیىی ٍ ؿیویایی دس آب ٍ
ًیشٍّا ٍ هشاحلی وِ دس ایي ػیؼتنّا ؿىل هیگیشد
ّوشاُ تا ساتغِ تیي آب تا هَخَدات صًذُ ٍ ػیش اًشطی
ٍ چشخِ هَاد دس ایي اوَػیؼتنّای آت ی اػت  .د س
ایي گًَِ اوَػیؼتنّای ػاوي ،اسصیاتی صیؼتی تا
اػتفادُ اص خلثه ّای تٌتیه ،فیتَپالًىتَى ّا،
صئَپالًىتَى ّا ،تٌتَصّا ٍ هاّیاى صَست هی پزیشد (
.(Dokulil, 2003صئَپالًىتَى ّا هصشفوٌٌذگاى اصلی
هَاد آلی اٍلیِ ّؼتٌذ وِ دس ػوك آب عی فشآیٌذ
فتَػٌتض تِ ٍخَد هیآیٌذ ٍ دس تذى خاًَساى دگشگَى
ؿذُ ٍ تِ ػغح غزایی خذیذ هٌتمل هیؿًَذ
(تٌایی .)1385،ایي سدُ اص ػختپَػتاى (سدُ
پاسٍپایاى )1دس تواهی هخاصى آب ؿیشیي اص خَیثاسّای
وَچه ،سٍدخاًِ ّا ،دسیاچِ ّا ،دسیاّا ٍ الیاًَعّا
ٍخَد داؿتِ وِ تا وـیذى تَس پالًىتَى ؿاّذ صیذ
ایي هَخَدات خَاّین تَد .تؼضی اص اًَاع آًْا تشای
هاّیّا ٍ ػایش خاًَساى آتضی اص خولِ ػایش
ػختپَػتاى حالت اًگلی داؿتِ ٍ ایي اهش عثیؼت
ٍالؼی آًْا سا ػَض هیوٌذ .ایي هَخَدات تِ عَس اًثَُ
تِ ٍػیلِ اًَاع هاّیاى ٍ السٍّای آًْا خَسدُ هیؿًَذ.
دسیاچِ ٍلـت دس عَل خغشافیایی"ٍ 51˚,17΄,30
ػشض خغشافیایی " 36˚,32΄,28تمشیثاً دس ؿوال ؿشلی
والسدؿت دس اػتاى هاصًذساى ٍالغ ؿذُ اػت .ایي
دسیاچِ تا ػوك هتَػظ  13هتش ٍػؼتی ًضدیه تِ 21
ّىتاس داسد .حَصُ ٍلـت اص اللین ًیوِ هشعَب
تشخَسداس اػت ٍ خضء آب ٍ َّای ًیوِخـه
هذیتشاًِای هحؼَب هیؿَد .هٌـأ دسیاچِ ٍلىاًیه ٍ

مًاد ي ريشَا
دس ایي پظٍّؾً ،وًَِتشداسی تِ صَست هاّاًِ اص
فشٍسدیي هاُ  1388تا فشٍسدیي  1389دس ػِ ایؼتگاُ
ٍ تا ػِ تىشاس دس ًَاحی هشوضی ،غشتی ٍ خٌَب ؿشلی
اًدام ؿذ (ؿىل  .)1دس خصَف ٍیظگیّای
ایؼتگاُّای هغالؼاتی الصم تِ روش اػت وِ ایؼتگاُ
اٍل دس ػاحل غشتی دسیاچِ تا ػوك  7/5هتش ٍ دس
هحل ٍسٍد ًْش لَسچال تِ آى ،تا سٍیؾ اًذن گیاّاى
تي دس آب (تِ خصَف ًی) ٍالغ هیتاؿذ .ایؼتگاُ دٍم
دس هشوض ٍ ػویكتشیي ًاحیِ دسیاچِ تا ػوك  20هتش ٍ
دس هحل چـوِّای تغزیِوٌٌذُ آى اًتخاب گشدیذ.
ایي ایؼتگاُ فالذ ّشگًَِ گیاُ آتضی هیتاؿذ .ایؼتگاُ
ػَم ًیض دس ػوت خٌَبؿشلی تا ػوك  6/5هتش وِ اص
تشاون تاالی گیاّاى آتضی غَعِ ٍس ٍ تي دس آب
تشخَسداس اػت .تِهٌظَس اًذاصُگیشی دهای آب دس
الیِّای هختلف آب اص دػتگاُ ػی تی دی 2اػتفادُ
گشدیذ .ػوكؿفافیت آب تا اػتفادُ اص صفحِػِچی 3تِ
لغش  30ػاًتی هتش ،خَاًذى صفحِ دس ًَس آفتاب ٍ تِ
حالت ًیوِایؼتادُ اًدام گشدیذ .ػؼی ؿذ وِ
اًذاصُگیشی ؿفافیت دس تْتشیي صهاى آى ،یؼٌی ػاػت
 10الی  14اًدام پزیشد (.)Standardmethod,2005
غلظت فؼفات هحلَل آب تِ سٍؽ اػیذ آػىَستیه،
ایداد سًگ تَػظ هؼشف ّپتاهَلیثذات آهًَین دس
هحیظ اػیذی ٍ سًگ ػٌدی دس ً 882اًَهتش اًذاصُ
گیشی ؿذ .فؼفش ول ؿاهل استَفؼفات ،پلی فؼفاتّا
ٍ تشویثات فؼفاتِ آلی اػت وِ دس اثش ّیذسٍلیض
اػیذی تِ استَفؼفات تثذیل هیؿًَذ .تٌاتشایي پغ اص

Conductivity Temprature Depth
1
Secchi disk
Copepoda
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2
3

صئَپالًىتَىّا دس یه هتشهىؼة آب اص فشهَل صیش
اػتفادُ گشدیذ:

ّیذسٍلیض دس اػیذ ػَلفَسیه  0/15هَالس ٍ ّضن
تَػظ پشػَلفات آهًَین ( ،)%5تمیِ هشاحل هغاتك تا
سٍؽ اًذاصُگیشی فؼفات هحلَل اًدام پزیشفت.
ول هَاد خاهذ هؼلك) 4(TSSتِ سٍؽ سًگػٌدی
اًذاصُگیشی ؿذً .وًَِ ّای صئَپالًىتَى تِ ٍػیلِ
وـؾ ػتًَی تَس هخشٍعی پالًىتَى گیشی تا اًذاصُ
هؾ  45هیىشٍى اص فاصلِ  1هتش تاالی تؼتش تا ػغح
آب ،خوغآٍسی گشدیذ .دس ایي سٍؽ ػشػت وـیذى
تَس تایذ تِ آساهی ٍ تِ هیضاى  0/5-1هتش دس ثاًیِ تاؿذ
( .)Standardmethod,2005حدن آب تا تَخِ تِ استفاع
آب فیلتش ؿذُ ٍ لغش دّاًِ تَس تش عثك فشهَل صیش
هحاػثِ ؿذ (.)Standardmethod,2005

() 2
دس آى تؼذاد اسگاًیؼوْای ؿواسؽ
وِ دس آى:
= حدن ًوًَِ تغلیظ ؿذُ (هیلی لیتش)
ؿذُ،
΄΄ =Vحدن ًوًَِ ای وِ ؿواسؽ ؿذُ (تش سٍی الم
سیختِ ؿذُ) (هیلی لیتش)
; حدن آب فیلتش ؿذُ (هتش هىؼة)
(.)Standardmethod,2005

)(1

V=A×d

;d

وِ دس آى  ; A :هؼاحت دّاًِ تَس
 ;Vحدن آب فیلتش ؿذُ
ػوك وـؾ
تشای تثثیت وشدى ًوًَِ ّا اص فشهالیي  %4تِ هیضاى
 10ػی ػی دس ّش  100ػی ػی ًوًَِ اػتفادُ ؿذ
(.)27
تِ هٌظَس ؿٌاػایی صئَپالًىتَىّا ،پغ اص تىاىدادى
تؼیاس آسام ٍ ّوگيوشدى ًوًَِ ،اص ّش تىشاس 3الی 5
ًوًَِ خذاگاًِ تِ حدن  10ػیػی تا اػتفادُ اص الم
تَگاسٍف هَسد تشسػی لشاس گشفتِ ٍ ًتیدِ ؿواسؽ
المّا گضاسؽ ؿذ .تِ هٌظَس تشسػی دلیكتش اخضای
ظشیف ػاختاس تذًی صئَپالًىتَىّا ًظیش پاّا ٍ آًتيّا،
ًوًَِّا اص الم تَگاسٍف تِ ووه هیىشٍپیپت اًتخاب ٍ
تش سٍی الم هؼوَلی لشاس دادُ ؿذ ٍ ػولیات تـشیح ٍ
خذاػاصی لؼوتّای ولیذی تَػظ ػَصىّای خاف
اًدام گشفت .دس صَست ًیاص تِ تشسػی
هیىشٍصئَپالًىتَىّا ٍ ّوچٌیي تشسػی صٍایذ تؼیاس
حؼاع ٍ ظشیف دیگش صئَپالًىتَىّا اص هیىشٍػىَج
ایٌَست تا تضسگٌوایی  40اػتفادُ ؿذ .دس ًْایت اص ول
ًوًَِ صئَپالًىتَى ٍ اًذامّای ولیذی الم دایوی تْیِ
گشدیذ .ؿٌاػایی ًوًَِ ّای صئَپالًىتَى تا اػتفادُ اص
ولیذّای ؿٌاػایی اًدام ؿذ .خْت هحاػثِ تشاون

ؿىلً -1مـِ هَلؼیت ایؼتگاّْای هغالؼاتی دس
دسیاچِ ٍلـت
خْت تشسػی اختالف فشاٍاًیّا تیي هاُّا ٍ
ایؼتگاُّای هَسد هغالؼِ (صهاًی ٍ هىاًی) ،اص آًالیض
ٍاسیاًغ یهعشفِ ٍ دس صَست لضٍم اص آصهَى LSD
اػتفادُ ؿذّ .وچٌیي خْت تشسػی سٍاتظ احتوالی
هیاى پاساهتشّای فیضیىی – ؿیویایی ٍ تیَلَطیه اص
آصهَى ّوثؼتگی ) (Pearsonاػتفادُ گشدیذ.
وتايج ي بحث
سًٍذ تغییشات دهای آب دسیاچِ ٍلـت ًـاى
هیدّذ دس عَل ػال دها تیي حذالل 9/03±0/55
دسخِ ػاًتیگشاد دس دی هاُ ٍ حذاوثش 25/60±0/78
دسخِ ػاًتیگشاد دس تیشهاُ هتغیش اػت .هیاًگیي دهای
ػاالًِ آب دسیاچِ ٍلـت عی دٍسُ تشسػی
 16/76±5/99دسخِ ػاًتیگشاد تَدُ اػت (ؿىل .)2

4

Total Suspended Solids
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ؿىل -2سًٍذ تغییشات دهای آب دس دسیاچِ ٍلـت
()1388-1389
ووتشیي هیضاى ػوك ؿفافیت آب دسیاچِ ٍلـت عی
دٍسُ تشسػی دس ایؼتگاُ اٍل 2/29 ±0/84هتش ٍ ًیض
دس فشٍسدیي هاُ  1/76±0/91 88هتش ٍ حذاوثش آى دس
ایؼتگاُ ػَم ٍ 3/59 ±0/90دس تیشهاُ 4/05 ±0/81
هتش اًذاصُ گیشی ؿذ .هیاًگیي ػاالًِ آى ًیض ±0/68
 2/7هتش تِ دػت آهذ (ؿىل .)3

ؿىل  -4سًٍذ تغییشات همادیش فؼفات هحلَل آب
دسیاچِ ٍلـت ()1388-1389
تیـتشیي همادیش فؼفش ول دس ایؼتگاُ اٍل تا هیاًگیي
( 54/59±17/84هیىشٍگشم دس لیتش) ٍ ًیض دس
اسدیثْـت هاُ تا هیاًگیي ( 80/ 00±8/19هیىشٍگشم
دس لیتش) ٍ ووتشیي هیضاى آى دس ایؼتگاُ ػَم تا
هیاًگیي( 49/92±14/16هیىشٍگشم دس لیتش) ٍ ًیض دس
دی هاُ تِ هیضاى (17/66±2/51هیىشٍگشم دس لیتش)
هـاّذُ گشدیذ .هیاًگیي فؼفش ول آب دسیاچِ ٍلـت
دس عَل هذت ایي پظٍّؾ ( 52/61± 14/89
هیىشٍگشم دس لیتش) تِ دػت آهذ)( .(n=13ؿىل )5

ؿىل  -3تغییشات ػوك ؿفافیت آب دسیاچِ ٍلـت
()1388-1389

ؿىل  -5سًٍذ تغییشات همادیش فؼفش ول آب دسیاچِ
ٍلـت ()1388-1389

تیـتشیي همادیش فؼفات هحلَل دس ایؼتگاُ اٍل تا
هیاًگیي ( 26/93±8/91هیىشٍگشم دس لیتش) ٍ ًیض دس
فشٍسدیي هاُ تا هیاًگیي ( 37/ 80±4/70هیىشٍگشم دس
لیتش) ٍ ووتشیي هیضاى آى دس ایؼتگاُ ػَم تا هیاًگیي
( 24/03±13/01هیىشٍگشم دس لیتش) ٍ ًیض دس دی هاُ
( 8/00±0/01هیىشٍگشم دس لیتش) هـاّذُ گشدیذ.
هیاًگیي فؼفات هحلَل آب دسیاچِ ٍلـت دس عَل
هذت ایي پظٍّؾ ( 25/26± 9/16هیىشٍگشم دس لیتش)
تِ دػت آهذ)( .(n=13ؿىل )4

تش هثٌای ًتایح حاصلِ دس ایي تحمیك ،هتَػظ هیضاى
هَاد خاهذ هؼلك ( 6/16±1/60هیلیگشم دس لیتش) تا
حذاوثش هیضاى آى دس ایؼتگاُ اٍل (6/66±2/06
هیلیگشم دس لیتش) ٍ ًیض دس فشٍسدیي هاُ (8/69±2/05
هیلیگشم دس لیتش) ٍ ووتشیي همذاس آى دس ایؼتگاُ ػَم
( 5/67±1/59هیلیگشم دس لیتش) ٍ دس آتاى هاُ
( 4/41±0/23هیلیگشم دس لیتش) هـاّذُ
گشدیذ(.ؿىل.)6
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هتشهىؼة) هی تاؿذ .ایي خٌغ دس فشٍسدیي هاُ 88
داسای تیـتشیي تشاون ( 522±44ػذد دس هتش هىؼة)
ٍ دس هشداد هاُ ووتشیي تشاون( 8±13ػذد دس هتش
هىؼة) سا داؿتِ اػتّ .وچٌیي ووتشیي تشاون گشٍُ
وَپِ پَدا هتؼلك تِ خٌغ  Diaptomusاص خاًَادُ
 Diaptomidaeتا هیاًگیي 1ػذد دس هتش هىؼة هی
تاؿذ .ایي خٌغ تٌْا دس تْوي هاُ هـاّذُ گشدیذ
(ؿىل.)7

ؿىل -6سًٍذ تغییشات همادیش ول هَاد خاهذ هؼلك دس
دسیاچِ ٍلـت ()1388-1389
خذٍل :1تشسػی خٌؼْای ؿٌاػایی ؿذُ گشٍُ وَپِ
پَدا دس هاّْای هَسد هغالؼِ
تش اػاع آًالیض ٍاسیاًغ یىغشفِ ٍ آصهَى  ،LSDدس
همایؼِ همادیش پاساهتشّای ؿیوی ،فیضیىی ٍ
فیضیىَؿیوی آب دس هاُّای هَسد تشسػی ،تواهی
همادیش پاساهتشّای ؿیوی ،فیضیىی ٍ فیضیىَؿیوی آب
داسای اختالف هؼٌیداس تَدُ اًذ ).(p<0.05
دس ایي هغالؼِ هدوَػاً  9خٌغ اص گشٍُ وَپِ پَدا
ؿٌاػایی ؿذ وِ هتؼلك تِ  4خاًَادُ

ؿىل: 7سًٍذ تغییشات تشاون ول گشٍُ وَپِ
پَدا دس دسیاچِ ٍلـت ()1388-1389

(Cyclopoidae,Diaptomidae,

Canthocamptidae,
) Harpacticidaeهیتاؿذ.

گشٍُ وَپِ پَدا تا هیاًگیي
(249 ±212ػذد دس هتش هىؼة) داسای تیـتشیي تشاون
خَد دس اسدیثْـت هاُ ( 637±143ػذد دس هتش
هىؼة) ٍ ووتشیي تشاون دس دی هاُ ( 8±2ػذد دس هتش
هىؼة) تَدُ اػت (ؿىل  .)7دس ایي هیاى تیـتشیي
تشاون هشتَط تِ خٌغ  Cyclopsاص خاًَادُ
 Cyclopoidaeتا هیاًگیي ( 149±195ػذد دس
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دس عَل ایي هغالؼِ ػوك سؤیت دیؼه ػچی  ،دس
هحذٍدُ  1/7 – 4/05هتش لشاس گشفتِ اػت .ووتشیي
هیضاى ػوك سؤیت ػچی دس هاّْای تاسًذگی ٍ
ّوچٌیي دس اٍایل تْاس تِ دلیل رٍب ؿذى تشف ٍ
ایداد سٍاًاب تِ داخل دسیاچِ ٍ تیـتشیي هیضاى آى دس
هاُّای پشتَلیذ ٍ گشم تاتؼتاى اص خولِ دالیل تثؼیت
ایي پاساهتش اص ٍخَد رسات هؼلك دس ایي دسیاچِ هی
تاؿذ )ّ . (Vega, 1992وثؼتگی هثثت تیي ػوك

ّوچٌیي تیي گشٍُ وَپِ پَدا ٍ خٌغ ػیىلَپغ
تا فؼفش ول ّوثؼتگی هثثت تِ دػت آهذ
) .(r=0.46,p<0.05,r=0.048,p<0.01تیـتشیي تشاون
گشٍُ  Copepodaدس ایؼتگاُ دٍم تا هیاًگیي±126
 387ػذد دس هتش هىؼة ٍ ووتشیي تشاون آى دس
ایؼتگاُ اٍل تا هیاًگیي 89± 53ػذد دس هتش هىؼة
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سؤیت ػچی تا دهای آب ٍ ّوثؼتگی هٌفی تا ول هَاد
خاهذ هؼلك ((r = 0.52 , r = - 0.82 , p < 0.05
Harpacticus

تأییذی تش ًتایح فَق اػت.
اص ًمغِ ًظش هىاًی ،هحصَس تَدى ایؼتگاُ ػَم اص ًی،
تشاون صیاد گیاّاى آتضی ٍ تِ تثغ آى سػَب یافتي
رسات هؼلك تَػیلِ سیـِ آًْا ٍ دس ًْایت ٍسٍد ووتش
رسات هؼلك تِ دلیل ؿیة ون وَُّای هـشف تِ ایي
ًاحیِ ،اص خولِ ػَاهل تاالتش تَدى ػوك سؤیت ػچی دس
ایي ایؼتگاُ اػت .اص عشفی سٍیؾ گیاّی تؼیاس ون،
ؿیة تٌذ وَّْای هـشف تِ ایؼتگاُ اٍل ٍ تاالتش تَدى
هیضاى رسات هؼلك ،پاییي تَدى ػوك سؤیت ػچی سا دس
ایي ایؼتگاُ تَخیِ هیوٌذ .
سًٍذ تغییشات ػالیاًِ هَاد هغزی (تشویثات فؼفاتِ) دس
دسیاچِ ٍلـت ًـاى هیدّذ تا گشم ؿذى َّا ٍ افضایؾ
فؼالیتّای صیؼتی هیضاى آًْا واّؾ یافتِ ٍ دس

ؿىل -8تشسػی تغییشات تشاون ول گشٍُ وَپِ پَدا دس
هىاىّای هَسد تشسػی()1388-1389
دس هٌاعك هؼتذلِ تا تغییش فصَل ،دهای َّا ٍ تِ تثغ
آى دهای آبًَ ،ػاًات تاسصی سا ًـاى هیدّذ (.)30
دس دسیاچِ ٍلـت تا صهؼتاىّای ػشد ٍ خـه ٍ
تاتؼتاىّای هؼتذل ؿاّذ ًَػاًات لاتل تَخْی دس
دهای آب ّؼتین .تغییشات آب ٍ َّایی تِ عَس
هؼتمین ٍ غیش هؼتمین تش ػاختاس ٍ ػولىشد
اوَػیؼتن دسیاچِّای آب ؿیشیي ،تِ خصَف
پالًىتَىّا تاثیش هیگزاسد ).) Forsstrom et al.,2005
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هاُّای ػشد ػال تا واّؾ فؼالیتّای صیؼتی افضایؾ
پیذا هیوٌذ .اص ًظش هىاًی تیـتشیي غلظت تشویثات
فؼفاتِ دس ایؼتگاُ اٍل هـاّذُ گشدیذ .دلیل ایي اهش
ٍسٍد ًْش لَسچال ٍ سیضؽ ػیالبّای فصلی ٍ تِ تثغ
آى ؿؼتِ ؿذى فضَالت داهی ٍ پؼابّای وـاٍسصی
تِ ایي ایؼتگاُ اػت .الثتِ آلَدگی تیـتش ایؼتگاُ اٍل
وِ تِ ػثة تشدد تیـتش هؼافشیي ایداد هیؿَد سا
ًثایذ ًادیذُ گشفتّ .وچٌیي ووتشیي هیضاى اصت ٍ
فؼفش دس ایؼتگاُ ػَم هـاّذُ گشدیذ .پَؿؾ هتشاون
ًی ٍ گیاّاى آتضی ٍ تشاون تاالتش فیتَپالًىتَىّا اص
دالیل ایي اهش اػت ).) Tolotti,2001
حذاوثش فشاٍاًی گشٍُ  Copepodaدس اسدیثْـت هاُ
تَدُ اػت .تِ ًظش هیسػذ یىی اص هْنتشیي ػَاهل دس
افضایؾ فشاٍاًی ایي گشٍُ دس دسیاچِ ٍلـت  ،دها تاؿذ
تِ عَسیوِ یه ّوثؼتگی هثثت تیي فشاٍاًی ایي
گشٍُ تا دهای آب ًیض دس هذت هغالؼِ هـاّذُ ؿذ
) .(r=0.57,p<0.05دس هذت هغالؼِ ٍ دس اسدیثْـت
هاُ دها ًؼثت تِ فشٍسدیي هاُ افضایؾ چـوگیشی
داؿتِ ٍ اص  12/5تِ  19/5دسخِ ػاًتیگشاد افضایؾ
ًـاى دادُ اػت .تِ عَس ولی تا افضایؾ دها هیضاى صاد
ٍ ٍلذ ّوشاُ تا دسصذ تخوِ گـایی تخنّایی وِ
هشاحل اػتشاحت ) (Resting eggخَد سا گزساًذُاًذ،
تیـتش ؿذُ وِ ایي اهش تاػث افضایؾ فشاٍاًی گشٍُ
 Copepodaگشدیذُ اػت)(Ramdani et al.,2001
ًتایح آهاسی ًـاى داد وِ هیاًگیي فشاٍاًی ول گشٍُ
وَپِ پَدا دس عَل تشسػی دس ایؼتگاُّای اٍل ٍ ػَم
داسای اختالف هؼٌیداس تَدُ اػت )p<0.05
.گلآلَدگی ٍ تاالتش تَدى هیضاى هَاد خاهذ هؼلك ،ووتش
تَدى ػوك سؤیت ػچی ًاؿی اص ٍسٍد ًْش لَسچال ٍ
ػیالبّای ػظین فصلی ٍ تِ تثغ آى واّؾ یافتي
لاتلیت ًفَر ًَس ٍ ًیض آؿفتگی آب تِ دلیل ًضدیه
تَدى تِ ًْش ٍسٍدی ٍ فؼالیتّای لایمشاًی گشدؿگشاى
دس ایؼتگاُ اٍل اص دالیل هإثش تش ایي اختالف اػت

(.)Wetzel, 2001
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