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 چکیده

صورت  01تا بهمن  09سال از اسفند  1مدت کارون چهار واقع در استان چهارمحال و بختیاری بهاین مطالعه در دریاچه سد 

های ورودی دریاچه در نزدیکی تاج سد و دو ایستگاه در سرشاخه گرفت. در این پژوهش سه ایستگاه درنظر گرفته شد، یک ایستگاه

ها و های زیستی مانند شناسایی و شمارش زئوپالنکتونچنین پارامترهمهای ارمند و بازفت. برخی پارامترهای کیفی آب  و دررودخانه

های صورت گرفته، چهار گروه زئوپالنکتونی در منطقه مورد مطالعه، مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس بررسی aمیزان کلرفیل 

( Copepoda( و پاروپایان )Cladocera(، کالدوسرا )Rotiferaتنان )(، گردانProtozoaشناسایی گردید. که شامل پروتوزوآ )

و  5، کالدوسرا با 2های شناسایی شده بود. پس آن پاروپایان با گونه دارای باالترین تنوع بین گروه 72بودند. در این میان روتیفرا با 

گونه  44تنوع، از مجموع خود اختصاص دادند. در مقایسه بین فصول مختلف از نظر ای را بهترین تنوع گونهگونه بیش 4پروتوزوآ با 

گونه در مراحل بعد از نظر  75و زمستان با  47، بهار با 45ای را دارا بود. پاییز با گونه باالترین تنوع گونه 43شناسایی شده، تابستان با 

نرخ غلظت  ار کمی داشتند.پودا بقیه در فصل زمستان فراوانی بسیجز کوپههزئوپالنکتونی ب یهادر میان گروه. ای قرار داشتندتنوع گونه

دهنده غالبیت شرایط الیگوتروفی در دریاچه مورد های شناسایی شده زئوپالنکتونی نشان، میزان پارامترهایی مانند فسفر  و گونهaکلرفیل 

 هایی مانند دما، دار با پارامترهای زئوپالنکتونی دارای همبستگی مثبت و معنیآمده تمامی شاخه دستهمطالعه بود. براساس نتایج ب

 داری را نشان دادها با اکسیژن محلول همبستگی منفی غیرمعنی(. از طرفی فراوانی زئوپالنکتون>91/9P) بودند  aکلرفیل و 

(95/9P>  .) 

  اکسیژن محلول، 4تنان، پاروپایان، کارون گردان کلمات کلیدی:

 sm_mousavi792000@yahoo.com :پست الكترونیكی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
های شیرین اجتماع کامالً جمعیت زئوپالنکتونی ساکن آب       

تر دهند. این موجودات بیشمتنوعی از موجودات را تشکیل می

ین زئوپالنکتون تراما عمده، مهرگان هستندجزئی از شاخه بی

  اوستراکودا هستند،و  پودهاکوپه، هاکالوسر، هاشامل روتیفر

ها تحت تأثیر تغییرات فصلی، شرایط چنین توزیع و تنوع آنهم

فیزیکوشیمیایی و فاکتورهای زیستی )مواد غذایی و فشار 

؛ Abdul Azis ،9191و  Harikrishnan) باشدشکارگری می

Egborge ،9191 ؛Edmonson ،9191)عنوان به ها. زئوپالنکتون

برای بسیاری از موجودات آبزی مطرح  منبع غذایی مهمی

پودا، ها، کالدوسرا، کوپههستند. این موجودات شامل پروتوزوآ

مورد نیز عنوان شاخص که اغلب به باشدروتیفرا و الرو ماهی می

های مختلف که در محیط هاوپالنکتونگیرند. زئاستفاده قرار می

از نظر فاکتورهایی چون وجود نور، دما و سطوح غذایی متفاوتند 

ای و فراوانی زئوپالنکتون وابسته به کنند. ترکیب گونهزندگی می

عوامل مختلفی چون شرایط فیزیکوشیمیایی آب، فصل، 

ها، وجود ها و جلبکژی دریاچه، حضور ماکروفیتومورفول

 ی. تغییرات فاکتورها(Florin ،9119) باشدشکارگرها و غیره می

ها مؤثرند. توزیع گونه درزیستی و غیرزیستی عواملی هستند که 

 ،دما، اکسیژن محلول ،مؤثر بر این توزیعغیرزیستی  یفاکتورها

گیری زهاتوان با اندتورها را میکباشند. تأثیر این فامی و... نور

های زئوپالنکتونی مورد ارزیابی قرار گونه ها و بررسی تراکمآن

 . (Makarewicz ،9191) داد

غرب ایران و بر روی در جنوب 1سد مخزنی کارون        

های منج و رودخانه کارون، بالفاصله در باالدست تقاطع رودخانه

کیلومتری از مصب رودخانه واقع شده  996کارون و در فاصله 

متر باالتر از سطح دریاهای آزاد  916است. تراز بستر رودخانه 

باشد. متر می 96تا  06بوده و عرض آن در ساختگاه سد حدود 

چنین عمق رسوبات در کف رودخانه در محل طرح در حدود هم

تندتر در جناح متر است. شکل نامتقارن با شیب عمومی 06

دره ساختگاه سد، یک  9+9601چپ بوده و عرض دره در تراز  

متر است، بر این اساس نسبت  016ج سد( در حدود دره )تراز تا

دست آمده است. ساختگاه سد هب 9به  9عرض به ارتفاع دره 

بختیاری و خوزستان  و چهار محال هایدر مرز استان 1کارون 

غربی کیلومتر )جنوب 991واقع شده و فاصله آن تا شهرکرد 

شهر غربی جنوب-)غرب کیلومتر 01شهرکرد( و تا شهر لردگان 

سد توسط دو رودخانه ارمند و بازفت تغذیه  این باشد.می لردگان(

متر  1119/1×9666666 هاساالنه رودخانه دبیشده و متوسط 

درجه سانتی  9مکعب بوده و دمای حداقل اقلیم محل سد برابر 

گراد درجه سانتی 1/01گراد و دمای حداکثر در محل سد برابر 

 گردد.برآورد می

که تاکنون مطالعات مربوط به بررسی جوامع جه به اینتو با       

دست هپالنکتونی بر روی این دریاچه صورت نگرفته، نتایج ب

محیطی بسیار قابل توجه باشد. تواند از منظر زیستآمده می

رو با توجه به تغییرات شدیدی که در اکوسیستم رودخانه ازاین

 1/1حدود ای با حجم مخزن کارون صورت گرفته و دریاچه

گردد، قطعاً تغییراتی نیز در جوامع میلیارد مترمکعب ایجاد می

آبزیان این منطقه مشاهده خواهد شد. چراکه عمالً اکوسیستمی 

جدید با خصوصیاتی متفاوت در محل ایجاد شده است. از طرفی 

برای تغییرات  شاخصی عنوانبه تواندمی پالنکتونی جمعیت ترکیب

تغییرات این  چراکه گیرد. مطالعه قرار موردآب  خصوصیات کیفی

های جدید و انقراض برخی تواند باعث ظهور گونهخصوصیات می

که تاکنون با توجه به اینها گردد. ها یا تغییر در تراکم آنگونه

مطالعاتی مربوط به بررسی جوامع پالنکتونی برروی دریاچه سد 

دف مطالعه حقیق حاضر، با هت ،صورت نگرفته است 1کارون 

و بررسی تغییرات آن  1وپالنکتونی دریاچه سد کارون زئجوامع 

از نظر تعداد و تراکم، با توجه به تغییرات فصلی و فاکتورهای 

 کیفی آب صورت گرفت. 

 

 هاشمواد و رو
در دریاچه سدکارون  حاضرمطالعه  :همطالعمورد منطقه        

و پایین دست دو رودخانه ارمند و بازفت در استان چهارمحال  1

کامل  16که در سال  1و بختیاری صورت گرفت. سد کارون 

بلندترین سد بتونی دوقوسی ایران است که طول تاج آن از  ،شد

کیلومتر مربع و  01متر، مساحت دریاچه آن  106سطح زمین 

باشد. با توجه میلیارد مترمکعب می 1/1حجم آب این دریاچه 

ایستگاه درنظر گرفته شد. ایستگاه  0، در این مطالعه 9به شکل 

( 16° 09′ 19″شمالی و  09° 09′ 19″) در نزیکی تاج سد 9

 09° 09′ 91″)واقع در سرشاخه رودخانه ارمند   1ایستگاه  

خه ادر سرش 0شرقی( و ایستگاه 16° 06′ 19″شمالی و 

 شرقی(.16° 11′ 01″شمالی و  09° 16′ 00″)بازفت رودخانه 

لیتر در هر ایستگاه(  9های آب )نمونهبرداری: نمونه روش       

صورت ماهیانه از به (Ruttner)گیر روتنر با استفاده از نمونه

طورکلی سه ایستگاه برای تهیه گردید. به 19تا بهمن  16اسفند 

و شناسایی( و بررسی برخی  ها )شمارشگیری زئوپالنکتوناندازه

 آب درنظر گرفته شد. غیرزیستیفاکتورهای 
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های ریز ها معموالً توسط تورهایی با چشمهزئوپالنکتون       

از تورهایی با چشمه  در پژوهش حاضر نیزشوند. براری مینمونه

برای  . کشیدن تور در مسیر عمودیشدرونی استفاده کمی 166

 هایسپس نمونه صورت گرفت.ها پراکنش عمقی نمونه تعیین

ریخته و برای نگهداری  تاریک دست آمده را درون شیشههب

برداری یعنی زمان، گردید. در این مرحله خصوصیات نمونهآماده 

ایستگاه و نوع نمونه با برچسب روی شبشه چسبانده شد. جهت 

و فیتوپالنکتونی )برای سنجش  نمونه های زئوپالنکتونیحفظ 

 از ،تا انتقال به آزمایشگاه و ارزیابی آزمایشگاهی( aکلروفیل 

های تهیه شده سپس نمونهاستفاده گردید.  درصد 1 فرمالدئید

تا زمان آنالیز در  هانمونه .ندداده شددر یخ و تاریکی قرار 

برداری از نمونهجهت  .ندگردیدداری یخچال در آزمایشگاه نگه

از ( DOاکسیژن محلول ) و pH گیریآب مورد نیاز در اندازه

 گیری اکسیژن مورد. برای اندازهاعماق میانی آب استفاده گردید

(، COD(، اکسیژن موردنیاز شیمیایی )BODنیاز بیوشیمیایی )

ها ( و فسفرکل نمونهNO3(، نیترات )TSSمواد جامد معلق کل )

های بیان برداری از الیه باالیی آب براساس روشپس از نمونه

 (.APHA ،9111) گردیدعمل  ،شده
 

 
های مورد مطالعه در دریاچه سدموقعیت ایستگاه  :1شکل  

   

میکروسکوپ از  هابرای شناسایی گونه :هاسنجش پارامتر       

 (Tereoscopic Dssecting Microscopeتشریحی برجسته )

(. برای Goswami ،1661استفاده گردید ) MI-420PH10مدل 

طور ها بهها عکس تهیه شده و همه آنکار از همه نمونهاین

جداگانه با استفاده از منابع شناسایی مورد ارزیابی قرار گرفتند. 

های سپس موارد شناسایی شده مجدداً در آزمایشگاه در نمونه

های فوق مورد مقایسه قرار روشفیکس شده با طی همه 

ها بررسی گردید و در های مختلف آنها و اندامو بخش ندگرفت

(.  APHA ،9111صورت وجود اشتباه مجدداً اصالح گردید )

انجام گردید توسط دستگاه اسپکتوفوتومتری  a-غلظت کلروفیل

(Wiśniewska، 1696؛ APHA، 9111.) مانند فاکتورهایی 

و اکسیژن محلول در  pH(، دما، ECالکتریکی )کدورت، هدایت 

و  AM-1260متر مدل برداری توسط دستگاه مولتیمحل نمونه

در . دیسک مورد سنجش قرار گرفتوسیله سشیهشفافیت ب

متر گیری شده توسط مولتیاندازه غیرزیستیآنالیز فاکتورهای 

تهیه شده و سپس توسط  مورد آب از اعماق ،ابتدا توسط روتنر

 گیری گردید. جهت آنالیز فاکتورهایی چونمتر اندازهلتیوم

گرم گرم در لیتر(، میزان جامدات معلق کل )میلینیترات )میلی

گرم در )میلی ازت کل گرم در لیتر( ،)میکرو کل فسفر، در لیتر(

اکسیژن  و لیتر( گرم در)میلی اکسیژن موردنیاز بیوشیمیایی لیتر(،

روش اسپکتروفوتومتری گرم در لیتر( بهموردنیاز شیمیایی )میلی

 . شداستفاده  DR5000مدل  Hachاز دستگاه  و با استفاده

جهت محاسبه ارتباط بین : آماریتجزیه و تحلیل        

چنین ها و پارامترهای کیفی آب و همفراوانی زئوپالنکتون

کیفی آب با یکدیگر از ضریب همبستگی پیرسون  یهاپارامتر

مدل  SPSSافزار استفاده گردید. جهت تعیین این آزمون، نرم

کار گرفته شد. برای بررسی تنوع جوامع زئوپالنکتونی در هب 91

 ،و شانون های سیمپسوندریاچه در فصول مختلف از شاخص

های ای از شاخص مارگالف، برای یکنواختی از شاخصگونه غنای

ای استفاده شد که اونس و اکویتابیلیتی و شاخص غالبیت گونه

 مورد استفاده قرار گرفت.  0ورژن  Pastافزار برای این کار، نرم



 ....آب غیرزیستیهای مطالعه جوامع زئوپالنكتونی و بررسی رابطه آن با پارامتر                                 موسوی و همكاران

531 
 

  نتایج

های صورت گرفته، چهار گروه زئوپالنکتونی بررسی براساس       

 در منطقه مورد مطالعه، شناسایی گردید که شامل پروتوزوآ،

 19میان روتیفرا با  این در پاروپایان بود. و کالدوسرا تنان،گردان

های شناسایی شده بودند. گونه دارای باالترین تنوع بین گروه

ترین گونه بیش 1با  و پروتوزوآ 1 ، کالدوسرا با9 پاروپایان با پسس

خود اختصاص دادند. در مقایسه بین فصول ای را بهتنوع گونه

گونه شناسایی شده، تابستان  10 مختلف از نظر تنوع، از مجموع

، بهار با 01ای را دارا بود. پاییز با گونه باالترین تنوع گونه 09با 

ای گونه در مراحل بعد از نظر تنوع گونه 11و زمستان با  01

 (. 9قرار داشتند )جدول 

از پروتوزوآها  گونه 1 گردد کهمی مشاهده 9 به جدول توجه با       

سلولی های تکاین جانوران اغلب گونه شناسایی شده است.

های های با جریان کم هستند گونههای راکد یا آبساکن آب

 Parameciumو  Dfflugiaهای جنس بهشناسایی شده موبوط 

 Ciliophoraو  Sarcomastigophora هایشاخه از ترتیببه که بوده

 باشند.  می

هم  Dfflugiaهای شناسایی شده، جنس در میان جنس

ترین تعداد است. گونه( هم دارای بیش 0ترین تنوع )دارای بیش

عدد در لیتر و  9/1با  Parameciumدر فصل تابستان جنس 

عدد در لیتر باالترین فراوانی را  1با  Difflugia scalpellumگونه 

و  9ها فصل زمستان با تنوع دارند. در این گروه از زئوپالنکتون

ای ترین تنوع و تعداد گونهر دارای کمعدد در لیت 0/6تعداد 

 Difflugia scalpellumگونه تنها شده شناسایی هایگونه بین است.

های این گونه شاخص آب .در تمام فصول قابل مشاهده است

ترین فراوانی در مجموع الیگوتروف و مزو تروف است. اما بیش

عدد  9/1با   Difflugia mulanensisهمه فصول مربوط به گونه

ترین جانوران پالنکتونی روتیفرها یکی از رایجدر لیتر است. 

تا  966ها بین های راکد هستند که اندازه مولدین آنساکن آب

میکرون متفاوت است.  1666 ها تاو در برخی گونه 9666

که قبالً گفته شد، روتیفرها دارای باالترین تنوع در  گونههمان

دست آمده همطالعه بودند. براساس نتایج بهای مورد میان گروه

عدد در  0/1با  Lecane lunaris و Aspanchna priodonta گونه

 هایلیتر و در تابستان، دارای باالترین فراوانی بین گونه
فصل بهار چند گونه دارای باالترین  در. شناسایی شده هستند

(. درفصل بهار چند 9عدد در لیتر هستند )جدول  9/0فراوانی با 

گونه لیتر هستند. همان عدد در 9/0 فراوانی با باالترین دارایگونه 

 Aspanchna priodontaهایگونه گرددمی مشاهده 9 جدول در که

Brachionus calyciflorus و Lepadella ovalis  دارای چنین

 Brachionus calyciflorus گونه میان این در که باشندمی شرایطی
های رایج فصل بهار های رایج خوزستان بوده و از گونهگونهاز 

است که  Lepadella ovalisباشد.  دیگر گونه رایج این فصل می

های تابستان و بهار دارد. های فصلترین فراوانی را در ماهبیش

های راکد هم زندگی پالنکتونی داشته و تر در آباین گونه بیش

اگرچه تنوع باالیی از  صل پاییز . فهم ساکن گیاهان آبزی است

های شناسایی دهد، اما گونهخود اختصاص میروتیفرها را به

 در فصل زمستان گونه شده دارای فراوانی باالیی نیستند.
Synchaeta pectinata  عدد در لیتر و گونه  9/0باKeratella 

quadrata quadrata ترین فراوانی را بیش عدد در لیتر 9/1 با

هایی چون توجه درمورد زمستان حضور گونه نکته قابل داشتند.

Notholca squamula، Pleurotrocha petromyzon و 
Cephalodella serrate های سرد است. است که شاخص آب

های ترین فراوانی در بین گونهبیش دارای keratellaجنس 

این باشد. مختلف در فصول متفاوت دارای باالترین فراوانی می

، Keratella cochlearis cochlearis ،K. tectaهای جنس با گونه
K. tropica و K. quadrata quadrata   فصول مختلف باالترین

در مورد کالدوسرا در بین فصول مختلف فصل  فراوانی را دارد.

عدد در لیتر دارای  91گونه و فراوانی  1تابستان با تنوع 

فصول مورد مطالعه بود. در این باالترین تنوع و فراوانی بین 

عدد در لیتر  0/1با   Diaphanosoma brachyurumمیان گونه 

های شناسایی شده داشت ترین فراوانی را در بین گونهبیش

  (.9)جدول 

تنان گونه پس از گردان 9( با تنوع Copepodaپاروپایان )       

(Rotiferaباالترین تنوع را در بین گروه ،) شناسایی شده های

گونه در فصل  9دست آمده همه هدارند. با توجه به نتایج ب

های خشکی نیز ها حتی ار محیطاند. آنتابستان قابل مشاهده

 سزایی برخوردار باشند. هتوانند از فراوانی بمی
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 ( به تفکیک فصلorg/L) های زئوپالنکتونی:  فراوانی گونه1جدول 

 زمستان پاییز تابستان بهار های زئوپالنکتونیگونه
 Protozoa     

Difflugia lithoplites  9/6 9 9 6 
Difflugia scalpellum  9 9 9/6 0/6 
Difflugia mulanensis 1 1 9/9 6 

Paramecium sp. 6 9/1 0/9 6 
Rotifera     

Aspanchna priodonta    9/0 0/1 1 9 
Brachionus urceolaris urceolaris 1 0 9/9 9/6 

Brachionus calyciflorus 9/0 1 9/9 6 
Cephalodella gibba 1 0 9/9 9/9 

Cephalodella serrata 6 6 6 0/1 
Colurella sanoamuangae 9/1 9/0 0/1 9/9 

Conochilus unicornis 9/9 0/1 9/9 9 
Colurella adriatica 0/9 0 6 6 
Encentrum putorius 6 6 1 0/9 

Euchlanis dilatata 1 0/1 9 6 
Itura aurita 9/9 6 0/1 1 

Keratella cochlearis cochlearis 9/9 0/1 6 9 
Keratella tecta 9 0/9 9/9 9 

Keratella tropica 0/1 9 1 9/6 
Keratella quadrata quadrata 6 6 9/6 0/1 

Lecane closterocerca 1 9 6 9 
Lecane bulla bulla 0/9 9/0 9/1 6 

Lecane lunaris 0/1 0/1 1 6 
 Lepadella ovalis  9/0 9/0 0/9 6 

Lophocharis oxysternon  6 0 0/9 6 
Notholca squamula 6 6 9/6 9/9 

Pleurotrocha petromyzon 6 6 6 1 
Resticula melandocus 0/6 0 0/9 6 

Paradicranophorus aculeatus 6 0/9 9/1 6 
Synchaeta pectinata 1 6 9/1 9/0 

Trichotria tetractis similis 1 0 9/9 6 
Tripleuchlanis plicata  6 0/0 9/1 6 

Cladocera     

Polyphemus pediculus 1 0/0 9 6 
Daphnia similes 0/0 0/0 9/1 6 

Daphnia pulex 0/0 1 9/1 9/9 
Leptodora kindtii 1 0 9/9 9/6 

Diaphanosoma brachyurum 1 0/1 9 6 
Copepoda     

Eudiaptomus gracilis Sars 9/9 0/9 9 9 
Mesocyclops leuckarti 9/9 0/1 9 6 

Cyclops scutifer 1 0/9 6 9/9 
Trophocyclops prascinus  6 9 9/1 9/9 

Eucyclops agilis 9/9 9/1 9/9 0/1 
Megacyclops viridis 1 0 9 1 

Nitocra hibernica 9/1 0 0/9 0/9 
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 زئوپالنکتونی مختلف هایجمعیت پراکنش زیستی، هایشاخص       

 به هااین شاخصدهد. را از جوانب مختلف مورد ارزیابی قرار می

که هرکدام روش خاصی برای  گردندمی تقسیم دسته چند

ای، غنای شاخص غالبیت گونه ،محاسبه دارد. در این تحقیق

. برای شاخص گرفتای مورد ارزیابی قرار ای و تنوع گونهگونه

ای ای از شاخص شانون و سیمپسون، برای غنای گونهتنوع گونه

های ای از شاخصاز شاخص مارگالف و برای یکنواختی گونه

  استفاده گردید.  اکویتابیلیتی اونس و 

 
هاهای مختلف زیستی بین زئوپالنکتونشاخص :2جدول 

 اکویتابیلیتی مارگالف اونس شانون سیمپسون غالبیت 

 191/6 101/9 19/6 119/0 119/6 611/6 بهار

 19/6 099/9 919/6 109/0 191/6 601/6 تابستان

 191/6 910/9 19/6 191/0 191/6 609/6 پاییز

 190/6 909/1 199/6 199/1 111/6 611/6 زمستان

 
  

 

    

گردد شاخص مشاهده می 1گونه که در جدول همان       

زئوپالنکتونی دهنده تنوع جامعه شانون و سیمپسون که نشان

باالترین  (191/6 و 109/0ترتیب با در فصل تابستان )به است،

 199/1که در زمستان به میزان دهد. حال آنمیزان را نشان می

 های یکنواختیگردد. شاخصای مشاهده میترین تنوع گونهکم

نیز نوساناتی را بین فصول ( اکویتابیلیتی و  اونسهای )شاخص

این  ،دست آمدههدهند. براساس نتایج بمی مختلف از خود نشان

باالترین مقدار را  اونسدر مورد  190/6پاییز با عدد  در شاخص

نشان  اکویتابیلیتیو  اونسکه با  یکنواختی شاخص .دهدمی نشان

ترین شود نیز بین فصول مختلف تغییراتی دارد. بیشداده می

و ( 190/6و  199/6میزان شاخص یکنواختی در زمستان با )

شود. دیده می (190/6و  919/6)با  آن در تابستان ترین مقدارکم

 مارگالفکه دقیقاً عکس شاخص تنوع است. اما شاخص دیگر 

ای در منطقه مورد مطالعه است. گونه دهنده غنایاست که نشان

(، بهار 099/9(، تابستان )910/9ترتیب در پاییز )این شاخص به

 .شود( دیده می909/1( و زمستان )101/9)

 گونه که انتظار ها همانبراساس تجزیه و تحلیل داده       

تغییراتی را از خود نشان  ،pHرفت مقدار آمونیاک با نوسانات می

را pH در مرداد ماه که باالترین  pH 9/1ای که در داد.  به گونه

و در  گرم در لیتر رسیدمیلی 1/6دارا بود میزان آمونیاک به 

گرم میلی 99/6ترین میزان خود یعنی به کم pH 9/9اسفند با 

های سرد اندکی در لیتر رسید. میزان فسفر پایین بود و در ماه

پایین هدایت الکتریکی  میزان شد. دیده سال گرم هایماه از تربیش

های موجود در این منبع دهنده مقدار کم الکترولیتنیز نشان

 (. 0باشد )جدول آبی می

       COD ترین بیش لیتر( گرم در)میلی 11/9تابستان با  در

ترین گرم در لیتر( دارای کم)میلی 90/6میزان و در زمستان با 

ابل ذکر است که قمیزان محاسبه شده در بین فصول است. 

های مختلف ها و ایستگاهنتایج حاصل شده میانگینی از کل ماه

دهد. تغییرات مشابهی را نمایش می COD نیز مانند BODاست. 

 9/9ترین میزان خود )اکسیژن محلول در فصل بهار دارای کم

 9/1ترین حد خود )گرم در لیتر( و در زمستان دارای بیشمیلی

گردد مشاهده می 9شکل گونه که درلیتر( بود. همان گرم درمیلی

pH  تنها دارای نوسانات کمی در فصول مختلف است، که بین

شود. تغییرات فسفر در تابستان دیده می 1/9در زمستان و  9/9

، دما، BOD ،CODهایی مانند نیترات، نسبت عکس با پارامتر

مستقیم دارد.  همبستگیداشته اما با شفافیت،  pHو  aکلرفیل 

کس آن در پاییز و تر بوده و عنیز بیش aدر تابستان کلرفیل 

 (.9زمستان مقدار آن به شدت کاهش یافته است )شکل 
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 های کیفی آب در فصول مختلفای تغییرات میانگین پارامتر: نمودار مقایسه1شکل 

گراد(؛ نیترات دما )درجه سانتی (؛گرم در لیترمیلی)اکسیژن محلول  (؛لیترگرم در میلی(؛ مصرف اکسیژن بیوشیمیایی )گرم در لیترمیلیمصرف اکسیژن شیمیایی )

 .(میکروگرم در لیتر)؛ فسفر کل: (گرم در لیترمیلی)میکروگرم در لیتر(؛ مواد جامد معلق ) a(؛ شفافیت )متر(؛ غلظت کلرفیل NTUکدورت ) (؛گرم در لیترمیلی)

 

 

 

 

 4های دریاچه سد کارون های کیفی و بیولوژیکی آب در ایستگاه: میانگین پارامتر3جدول 
 COD BOD 3NH   4NH DO 3 دماNO 2NO EC pH Turb N  P TSS Trans Chl  

 19/0 9/9 9 9 1/1 1 0/9 199 <9/6 1/0 99 9/9 99/6 90/6 11/6 1/6 فروردین

 99/0 09/9 1 9 1/1 1 9/9 190 <9/6 1 11 9 91/6 91/6 1/6 1/6 اردیبهشت

 19/0 19/9 0 1 9/0 1 9/1 111 <9/6 9/0 11 9/9 91/6 99/6 1/6 9 خرداد

 90/1 99/1 1 1 9/9 1 1 119 <9/6 9/9 11 1/1 <1/6 91/6 9/6 1/9 تیر

 1/1 91/1 1 1 0/9 1 9/1 119 <9/6 0/9 19 9/9 <19/6 1/6 9/6 0/9 مرداد

 1/1 19/9 9 9 9/1 0 1/9 191 <9/6 9/1 11 9/9 <99/6 99/6 9/6 1/9 شهریور

 0/0 99/9 9 1 9/1 0 9/9 109 <9/6 1 16 1/9 <99/6 99/6 9/6 9/9 مهر

 91/0 99/9 1 9 1/0 0 9/9 109 <9/6 9/0 99 9/9 <99/6 99/6 9/6 9 آبان

 91/0 19/9 1 9 9/1 1 9/9 919 <9/6 9/0 99 9/9 <99/6 91/6 1/6 9/6 آذر

 99/1 10/9 1 1 1/1 9 9/9 901 <9/6 1/1 91 1 <99/6 91/6 0/6 9/6 دی

 09/1 99/9 0 99 9/0 9 9/9 109 <9/6 1 91 0/1 <99/6 9/6 0/6 9/6 بهمن

 9/1 90/9 1 96 1/9 1 9/9 111 1/6 1/9 91 1 <99/6 99/6 0/6 9/6 اسفند

COD (؛ گرم در لیترمیلیشیمیایی )مورد نیاز : اکسیژنBOD 3(؛ گرم در لیترمیلیبیوشیمیایی )مورد نیاز : اکسیژنNH( ؛ گرم در لیترمیلی: آمونیوم)4NHمیلی) : آمونیاک 

: هدایت الکتریکی EC (؛گرم در لیترمیلی): نیتریت 2NO (؛گرم در لیترمیلی): نیترات 3NOگراد(؛ )درجه سانتی دما (؛گرم در لیترمیلی): اکسیژن محلول DO (؛گرم در لیتر

: Trans  (؛گرم در لیترمیلی): مواد جامد معلق  TSS(؛گرم در لیترمیکرو): فسفر کل P (؛گرم در لیترمیلی): نیتروژن کل N(؛ NTU: کدورت )Turb(؛ مترسانتیمیکرومتر بر)

 گرم در لیتر(.میکرو) a: غلظت کلرفیل Chlشفافیت )متر(؛ 
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 نشان داده شده است. 1در جدول  کیفی آبآزمون همبستگی پیرسون بین پارامترهای نتایج مربوط به 

 
 

 

های کیفی آب با همبستگی بین برخی پارامتر 1در جدول        

های زئوپالنکتونی با استفاده از ضریب همبستگی جمعیت شاخه

ها آمده روتیفر دستهشده است. براساس نتایج ب مشخص پیرسون

کلرفیل نیز  .داری با دما هستنددارای همبستگی مثبت و معنی

و فسفر  BOD است. یفرترو داری بامعنی مثبت و همبستگی دارای

ها . فراوانی روتیفرتگی مثبت داردها همبسروتیفرنیز با فراوانی 

 دار است.با اکسیژن محلول نسبت عکس و غیرمعنی

 

 

 
 

 های زئوپالنکتونیهای کیفی آب با جمعیت شاخههمبستگی بین برخی پارامتر :5جدول 

 Protozoa Rotifera Cladocera Copepoda 

COD 109/6 )*(916/6 )**(911/6 )*(999/6 
BOD ()*961/6 )**(919/6 )**(999/6 119/6 
DO 119/6- 019/6- 109/6- 111/6 
 909/6)**( 999/6)**( 916/6**( 909/6)**( دما
Chl )**(961/6 )**(919/6 )**(101/6 )*(999/6 

 ،: مصرف اکسیژن بیوشیمیاییBOD: مصرف اکسیژن شیمیایی؛ CODدار است. معنی 61/6دار است. * همبستگی در سطح معنی 69/6** همبستگی در سطح 

 DO ،اکسیژن محلول :Chl.غلظت کلرفیل : 

 
 نتیجه آزمون همبستگی پیرسون بین پارامترهای کیفی آب :4جدول

   COD BOD DO دما NO3 pH Turb TN TSS Trans Chl P 

COD 
 -191/6** 991/6** -191/6** 019/6** 909/6** 119/6** 999/6** 969/6** **6/999 -911/6 911/6** 9 همبستگی 

 666/6 666/6 666/6 600/6 666/6 661/6 666/6 666/6 666/6 010/6 666/6  داریمعنی

BOD 
 -119/6** 919/6** -999/6** 001/6** 111/6** 116/6** 969/6** 111/6** 919/6** -109/6 9  همبستگی 

 666/6 666/6 666/6 619/6 669/6 669/6 666/6 669/6 666/6 991/6   سطح 

DO 
 160/6 110/6 111/6 -191/6 611/6 -091/6** 691/6 691/6 -016/6 9   همبستگی 

 101/6 919/6 991/6 699/6 919/6 611/6 916/6 100/6 619/6    داریمعنی

 دما
 -991/6** 119/6** -991/6** 199/6 991/6** 919/6** 906/6** 991/6** 9    همبستگی 

 666/6 666/6 666/6 961/6 666/6 666/6 666/6 666/6     داریمعنی

NO3 
 -991/6** 999/6** -910/6** 911/6 991/6** 960/6** 969/6** 9     همبستگی 

 666/6 666/6 666/6 111/6 666/6 666/6 666/6      داریمعنی

pH 
 -199/6** 960/6** -169/6** 991/6, 909/6** 111/6** 9      همبستگی 

 660/6 666/6 661/6 116/6 666/6 669/6       داریمعنی

Turb 
 -991/6** 919/6** -991/6** 010/6 111/6** 9       همبستگی 

 666/6 666/6 666/6 611/6 661/6        داریمعنی

TN 
 -911/6** -991/6** 996/6** 090/6 9        همبستگی 

 666/6 666/6 666/6 690/6         داریمعنی

TSS 
 -109/6 119/6 -191/6 9         همبستگی 

 991/6 691/6 619/6          داریمعنی

Trans 
 6/**901 -991/6** 9          همبستگی 

 666/6 666/6           داریمعنی

Chl 
 -999/6** 9           همبستگی 

 666/6            داریمعنی

 : نیترات،  3NO: اکسیژن محلول، DO ،: مصرف اکسیژن بیوشیمیاییBOD ،: مصرف اکسیژن شیمیاییCODدار است. معنی 61/6در سطح  دار است. * همبستگیمعنی 69/6** همبستگی در سطح 

Turb ،کدورت :TNنیتروژن کل :، P ،فسفر کل :TSS ،مواد جامد معلق :  Trans ،شفافیت :Chlفیلو: غلظت کلر 
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 بحث
که معموالً در پی کاهش دما  اتفاق  CODبا کاهش میزان        

 چه توسطیابد مانند آنافتد میزان شفافیت افزایش میمی

Peerapornpisal و  (1669) همکاران وLobo  (1661)و همکاران 

ترین عوامل بیان شد، چرا که در چنین شرایطی یکی از مهم

ها است کاهش یافته و مؤثر بر شفافیت که رشد فیتوپالنکتون

 BODچنین با هم CODدر نتیجه شفافیت افزایش یافته است. 

باشد. می p<69/6داری دارای همبستگی مثبت با سطح معنی

مل افزاینده و کاهنده هر دو پارمتر اکه علت آن همسو بودن عو

همکاران  و Attiogbe(، 1660همکاران ) و Hur .باشدمی شده ذکر

 ( نیز نتایج مشابهی 1661و همکاران ) Kazanci ( و1669)

همبستگی  BODو  COD با محلول بین اکسیژن دست آوردند.هب

دست هدار نیست. این نتایج برخالف نتایج بمنفی بوده اما معنی

Yilmaz (1690 )( و 1661و همکاران ) Kazanciتوسط  مدهآ

تواند اختالف کم بین فصول مختلف ازنظر است که علت آن می

عنوان عامل محدودکننده رشد اکسیژن محلول باشد. فسفر به

 1ها مطرح است. چراکه در تابستان و در تیرماه به فیتوپالنکتون

میکروگرم در لیتر رسید. دما نیز با مصرف اکسیژن شیمیایی و 

دار است. علت آن بیوشیمیایی دارای همبستگی مثبت و معنی

های شیمیایی و بیوشیمیایی طی افزایش افزایش سرعت فرایند

دما است. در زمان افزایش فراوانی فیتوپالنکتونی در محیط آب 

طرفی با مصرف فسفات  یابد ازفیل نیز افزایش میوغلظت کلر

یابد. یکی از دلیل افزایش  غلظت فسفر کل نیز کاهش می

COD  وBOD   باالرفتن بار آلی آب و در نتیجه تجزیه شیمیایی

(. Balance ،9119و  Bartramبیوشیمیایی این ترکیبات است ) و

رو با افزایش جمعیت پالنکتونی از یک سو تنفس افزایش از این

ها بار آلی زیادتری ومیر آندیگر با افزایش مرگ سوی از و یابدمی

گیرد که بیوشیمیایی قرار می وجزیه شیمیایی تنیز در شرایط 

ها سویی آنو هم BODو  CODتواند موجب افزایش این امر می

چنین ها با فسفر گردد. همبا میزان کلرفیل و عدم همسویی آن

 جمعیت )افزایش آبی محیط در شرایطی چنین افزایش با

، Balanceو  Bartram)یابد نیز افزایش می آب کدورت پالنکتونی(

و  Nirmalو  (1696)و همکاران  Zhouگونه که همان (.9119

ای رسیدند. همبستگی مثبت به چنین نتیجه (1699)همکاران 

نیترات و نیتروژن کل نمایانگر ورود حجم باالی این ماده مغذی 

در حالت عادی این ماده مغذی در فصل تابستان است چرا که 

یافت البته ها کاهش میدلیل مصرف توسط فیتوپالنکتونهباید ب

دست هنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل این پارامتر با اطالعات ب

  Sharma( نتایج مشابه و با 1690) Yilmazآمده از تحقیق 

( نتایج متفاوتی را نشان 1661) و همکاران Joshi ( و1690)

تواند ورود میزان باالی ترکیبات . علت این موضوع میدهدمی

های کشاورزی در مناطق باالدست و معدنی حاصل از فعالیت آلی

داری دریاچه باشد. اکسیژن محلول، معنی های منتهی بهرودخانه

در محیط آبی ندارد که با بسیاری  موجود پارامترهای بسیاری از با

و همکاران  Joshiنه مانند از تحقیقات انجام شده در این زمی

متفاوت است. یکی از  (1696) و همکاران Gargو  (1661)

های منبع آبی مورد مطالع با دیگر منابع آبی، تولیدات تفاوت

پایین و عمق باالی دریاچه مورد مطالعه نسبت به دیگر منابع 

شود که بین فصول مختلف نوسانات آبی است. این امر باعث می

کننده و تولیدکننده تغییر عوامل مصرف شدیدی ناشی از

اکسیژن در محیط آبی حاصل نگردد، چرا که درصورت باال بودن 

دلیل هعمق انحالل مواد معدنی از رسوبات کف به ستون آب ب

شدت باالبودن عمق کم بوده در نتیجه تولیدات پالنکتونی به

فرایند  ،کاهش تولیدات در دریاچه دلیلهب بنابراین یابد.می کاهش

مصرف اکسیژن در طول شب و تولید آن در طول روز نیز با 

رو اختالفات میزان اکسیژن گردد، از ایننوسانات کمی روبرو می

توجهی نیست. هرچه فتوسنتز شکل قابلدر این فصول نیز به

آن در آب  شده و مقدار تری مصرفباالتر باشد، میزان فسفر بیش

دهنده شفافیت است که نشان یابد از طرفی عمق دیدکاهش می

زمینه تأثیر بر دیگر  یابد. دما اما عامل مهمی درنیز کاهش می

رفت با گونه که انتظار میپارامترهای کیفی آب است. همان

فیل، وجز پارامترهای بحث شده، عواملی مانند کلرهافزایش دما ب

داری افزایش یافت این نتایج شکل معنینیز به pHکدورت و 

و  Zhou( و 1690) Pillay(، 1690و همکاران ) Anago توسط

چندان زیاد این افزایش نه .نیز بیان شده است (1696) همکاران

اکسیدکربن موجود دلیل کاهش میزان دیهتواند بتابستان می در

که دما با جامدات معلق تأثیر فتوسنتز باشد. علت آن آب تحت در

جامد معلق تحت تأثیر همبستگی ندارد این است که، مواد 

عوامل زیادی بوده که گاهی ربطی به دما ندارد. یکی از این 

عوامل وجود جریانات آبی خصوصاً امواج است. وجود امواج باعث 

های دریاچه به درون محیط آبی گردد مواد معلقی از کنارهمی

جز با هب pHدهد. مواد معلق را درمحیط افزایش می که رها شود

ها دارای همبستگی بود. با بقیه پارامتر TSSول و اکسیژن محل

pH گیرد. آب عاملی است که تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می

pH کننده عکس قدرت یون هیدروژن عاملی است که مشخص

ملی که باعث کاهش هیدروژن در ادر محیط آبی است. حال عو

وامل از این ع یآب را افزایش دهند. یک pHتوانند آب شوند، می
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ملی ااکسیدکربن موجود در آب است. بنابراین عومیزان دی

آب شود. اما نکته  pHباید موجب کاهش  BOD ،CODمانند 

ها صورت گیریقابل توجه این است که در طول روز که نمونه

های ذکر شده باال بوده، فتوسنتز گرفته، در شرایطی که فاکتو

ها افزایش پیدا کرده و در دلیل فعالیت باالی فیتوپالنکتوننیز به

آب نیز به تبع  pHاکسیدکربن آب کم شده و نتیجه میزان دی

آن باال رفته است. این شرایط در تحقیق انجام شده توسط 

Anago ( 1690و همکاران ،)Garg ( و 1696و همکاران )Zhou  

( و 1696و همکاران ) Garg( نیز آمده است. 1696و همکاران )

Zhou ( بیان کردند که 1696و همکاران )pH  با دما رابطه

دار و فیل و نیترات مستقیم و معنیودار، با کلرمستقیم و معنی

چه در تحقیق دار دارد. نظیر آنبا فسفات غیرمستقیم و معنی

و  Kazanciدست آمد. اما در مطالعه انجام شده توسط هحاضر ب

رابطه مستقیم  pHفسفات با  مشخص شد که (1661)همکاران 

دار دارد که دار و نیترات با آن رابطه غیرمستقیم و معنیو معنی

 Forróکند. در پژوهش انجام شده توسط مطالعه حاضر را رد می

 pH (  نظیر نتایج حاصل از این تحقیق، رابطه1669و همکاران )

 BODدار بود. که علت آن افزایش تولید مثبت و معنی BOD با 

 لیت و تولیدات آبزیانادلیل افزایش فعهتر و بگرم هایماه طول در

ها با رشد فیتوپالنکتون طرفی است، از هافیتوپالنکتون خصوصاً

ترین که خود یکی از مهم بوده همراه اکسیدکربندی مصرف باالی

 کدورت آمده دستهب نتایج براساس است. pH افزایش بر موثر عوامل

داری دارد. معنی همبستگی شده گیریاندازه هایتمامی پارامتر با

که در این میان با شفافیت و میزان فسفر همبستگی منفی دارد 

ترین این است که مهم فسفر با کدورت همبستگی بودن منفی علت

با عمق زیاد  های وسیع وعامل موثر در ایجاد کدورت در دریاچه

ها  نکتونو رشد فیتوپال هاستزئوپالنکتون و هافیتوپالنکتون حضور

عنوان ها با مصرف فسفر آب بهدنبال آن رشد زئوپالنکتونو به

و  Joshiگردد. در تحقیق انجام شده توسط ماده مغذی میسر می

کدورت با دما و  (1669)و همکاران  Tijareو  (1661)همکاران 

pH در این تحقیق افزایش  اما دارد، دارغیرمعنی و منفی همبستگی

علت فرایند هب pHدلیل افزایش تولیدات اولیه و افزایش هدما ب

ایجاد شده توسط افزایش تولیدات اولیه، همبستگی مثبت و 

چه در مطالعه انجام شده داری با کدورت دارند، مانند آنمعنی

  (.1آمده است )جدول  Singh  (1690)و  Sharmaتوسط 

 A. excavata چون هاییگونه و Arcella جنس حضور عدم       

دهنده تولیدات اولیه پایین های آلوده است، نشانکه شاخص آب

باشد مانند آنچه در مطالعه انجام شده توسط در این دریاچه می

Laher  وLopes (1661،)  Todorov وGolemansky (1660 و )

Tsyganov  وMazei (1669) های دست آمد. در میان گروههب

های شاخص آب Difflugia mulanensis شناسایی شده گونه

(. تابستان و پاییز نیز دارای Yilmaz ،1690الیگوتروف است )

توان با توجه به باالترین تنوع پروتوزوآ بودند که این موضوع می

ها پس از پیدایش و گسترش توالی ظهور و رشد زئوپالنکتون

 (.Covich، 1669 و Thorp) نمود توجیه هافیتوپالنکتون

های بومی ایران و رودخانه از گونه  Aspanchna priodontaگونه

گونه  این .(Rahimian ،1691و  Reihan- Reshtehکارون است )

 های راکد یافت طور فراوان در آبهایی است که بهاز گونه

ترم بوده و تقریباً در تمام طول سال گردد. این گونه یوریمی

 Lecane(. از طرفی گونه Bancsi ،9196باشد )قابل مشاهده می

lunaris های شناسایی شده در ایران است. این گونه نیز از  گونه

گردد، اما در ( یافت میLittoralای )تر در منطقه حاشیهبیش

(. 1)جدول ( Bancsi ،9196)کند های باز نیز زیست میآب

منابع غذایی جنس  نتریعنوان یکی از مهمبه  keratella جنس 

Daphnia  رود با افزایش جمعیت این انتظار میمطرح است بنابر

نیز کاهش یابد. در  Keratella ، فراوانی جنس  Daphniaجنس 

مطالعات انجام شده نیز این مسئله به اثبات رسید که اگرچه 

 نشان داد را خود صورت منفیدار نبود اما بهاین همبستگی، معنی

(Thorp و Covich، 1669.) دلیل هب همبستگی داریمعنی عدم

ها دیگر مانند دمای هوا و رشد و فراوانی فیتوپالنکتون عامل تأثیر

تواند باشد. می Keratella دو جنس خصوصاً در رشد هر

کننده های کنترلترین گروهعنوان یکی از مهمکالدوسرا به

توجه به قابلیت فیلترکنندگی باالی  ها باجمعیت فیتوپالنکتون

ها در مراحل ناپلی هایی مانند دافنیهستند. چرا که جنسخود 

 (. از1669و همکاران،  Forróکنند )ها تغذیه میاز فیتوپالنکتون

ها در مناطق مختلف محیط آبی از نظر محیط زندگی دافنی

 هاییجنس میان این در کنند.می زندگی آب سطح تا گرفته باتورس

ساکن  Leptodora و Daphnia، Diapllanosoma، Bosmina مانند

گونه های آبی هستند. در مورد پاروپایان مناطق سطحی محیط

Eudiaptomus gracilis ترم بودن در تمام فصول دلیل یوریهب

گراد درجه سانتی 06تا  9ای که در دمای شود به گونهدیده می

گراد است درجه سانتی 99آن  بهینهقابل رؤیت است. اما دمای 

(Bozkurt  وAkin ،1691 .)تر در فصل بهار همین دلیل بیشبه

 مورد در چهآن با شرایط اما مورد پروتوزوآها درقابل مشاهده است. 

آمده متفاوت است. همبستگی فراوانی پروتوزوآها  دستهب روتیفرا

دار دار و با فسفر منفی و معنیو دما، مثبت و معنی BODبا 

ها حداکثری این شاخه از زئوپالنکتوناست که علت آن ظهور 

ها مختلف فصل تابستان و پس از ظهور گروه در
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زئوپالنکتونی دیگر مانند روتیفرا است اما در پژوهش آنجام شده 

 عکس این نتیجه  Maheshwari (1669)و  Pauloseتوسط 

 های زئوپالنکتونی همه شاخه BODرکلی طودست آمد. بههب

 چراکه است دارمعنی دارای همبستگی مثبت وپودا جز کوپههب

زئوپالنکتونی، جزء گروهی از  هایگروه سایر برخالف پوداکوپه

ها هستند که هم در وجود شرایط فقیر غذایی و هم زئوپالنکتون

 با میزان عکند و این موضوخوبی رشد میدر دمای سرد به

BOD خود را  تولید شده در آب )که در تابستان باالترین مقدار

توان گفت با افزایش نی کاملی ندارد. بنابراین میاخودارد( هم

نیز افزایش  اکسیژن چمعیت زئوپالنکتونی مصرف بیوشیمیایی

 Khan (1690)و  Ishaq چه توسطآن نتایج مطابق با یابد اینمی

 دستهب (1661) و همکاران Tidameه توسط  چآنبا متضاد  و

و دما و کلرفیل   COD،BODبا  کالدوسرا باشد.می آمد

دار دارد. این بدان معنی است که با همبستگی مثبت و معنی

های ذکر شده افزایش یافته افزایش جمعیت کالدوسرا پارامتر

است. این امر به این دلیل است که کالدوسرا برخالف روتیفرا، 

خوار )اغلب در خوار )اغلب در زمان ناپلی( و هم گوشتهم گیاه

ها از سایر جای استفاده از فیتوپالنکتونبلوغ( هستند و بهزمان 

کنند. ها مانند روتیفرا برای تغذیه استفاده میزئوپالنکتون

ها در محیط آب توالی پالنکتونی پس از روتیفر بنابراین ازنظر

گردند و رشد حداکثری این شاخه در تابستان و ظاهر می

ترین منبع غذایی وان مهمعنهها ببالفاصله پس از ظهور روتیفر

( 1661همکاران ) و  Tidameدر چهمطابق آن نتایج این است. هاآن

 1دست آمده از جدول هباشد. براساس نتایج باست میآمده 

دارد.  دارمعنی همبستگی مثبت و CODپودا تنها با دما و کوپه

عنوان شکار مورد ها بهکه این گروه از زئوپالنکتوندلیل آنهب

ترین عوامل گیرد، مهمها قرار نمیاستفاده دیگر زئوپالنکتون

و چون  جمعیت این گروه از جانوران دما و وفور غذا است مؤثر بر

ها و ران صرفاً شکارچی هستند )برخالف روتیفرواین جان

کنند( ها تغذیه میکالدوسرا که در دوران ناپلی از فیتوپالنکتون

 و Thorp)دارد  aتری به کلرفیل ها وابستگی کمفراوانی آن

Covich، 1669.) دست هدر مطالعه اخیر، با توجه به اطالعات ب

های کیفی و های مربوط به پارامترآمده از تجزیه و تحلیل داده

فراوانی جمعیت زئوپالنکتونی مشخص گردید که دریاچه مورد 

توان آن را های با تولیدات کم بوده و میمطالعه جزء دریاچه

های ای الیگومزوتروف نامید. از طرفی روابط بین پارامتردریاچه

دهنده رابطه باال کیفی آب و فراوانی جمعیت زئوپالنکتونی نشان

ها و کالدوسرا از اغلب پارامترهای و تأثیرپذیری زیاد روتیفر

پودا و کیفی مورد مطالعه آب است. در این میان کوپه

پارامتر در جایگاه بعد قرار  1ار دپروتوزوآ با ایجاد رابطه معنی

گروه زئوپالنکتونی  1داشتند از طرفی دما با تأثیر بر همه 

 مؤثرترین پارامتر بین موارد مورد مطالعه بود. 
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