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 Introduction: This study focused on phytoplankton structure and compared with previously 

study between 2017 and 2019 in the Chitgar Lake.  

Materials & Methods: Based on the characteristics of the lake, samples were collected from 5 

stations in the water. 

Result: This study identified 37 phytoplankton taxa comprised of Diatoms (12 genus), 

Chlorophyta (10 genus), Cyanophyta (8 genus), dinoflagellates (3 genus), Chrysophytes (1 

genus) and Euglenophyta (3 genus) in the lake. The finding showed, the Diatom abundance 

dominate (average of 8700000±7900000 cells. l-1) in the lake. The annual average phytoplankton 

abundance was calculated as 13400000, with the maximum value recorded in March 2018 

(23000000±8500000 cell. l-1). The results showed that the abundance of phytoplankton increased 

(more than 5-fold). Chlorophyll a, 0.5 μg / L was recorded in this study, which was 5 times more 

than in 2013-14. Phacus, Trachelomonas and Euglena genera from Euglenophyta phylum were 

first observed in lake, the presence of Euglenophyta indicating increased lake contamination 

trend. The abundance and species diversity of green-blue algae decreased after release of silver 

carp in the lake in June 2019. The abundance of Oscillatoria increased from 800,000 cell. 

l-1 in September 2018 to 200,000 cell. l-1 in June 2019. 

Conclusion: The decrease in Cyanophyta abundance has prevented the unpleasant odor 

and prevented the increase of insects in the environment around the lake, preventing 

aquatic mortality and increasing trend of tourists. 
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  1396-98های بررسی فراوانی و ساختار فیتوپالنکتون در دریاچه چیتگر طی سال
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 سیدمحمدرضا طالکش ،، مرضیه مکارمی، سپیده خطیب، فریبا مددی*سیامک باقری  

  

 
 های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و  ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایرانپژوهشکده آبزی پروری آب  

 چکیده  کلمات کلیدی

 فیتوپالنکتون
 فراوانی

 سیانوفیتا
 ایکپور نقره

  دریاچه چیتگر
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

  

 

 

 

های پیشین در دریاچه چیتگر انجام و مقایسه آن با بررسی 1396-98های مطالعه برای تغییرات جامعه فیتوپالنکتون بین سالاین  :مقدمه

 گردید. 

 آوری گردیدند.ایستگاه در پیکره آبی جمع 5ها از نمونه ،براساس مشخصات دریاچه ها:مواد و روش

جنسChlorophyta  (10  ،)سبز هایجنس(، جلبک 12) Bacillariophytaها دیاتوم جنس فیتوپالنکتونی شامل 37در این مطالعه  نتایج:

 Chrysophytaای  قهوه -جنس(، جلبک طالیی 3)  Dinoflagellataجنس(، جلبک دو تاژکدار  8) Cyanophytaآبی  -جلبک سبز

ها با میانگین فراوانی  ن داد، دیاتومها نشاجنس( شناسائی گردیدند. یافته 3) Euglenophytaطالیی  -جنس( و جلبک سبز 1)

درصد فراوانی( دریاچه چیتگر بوده است. فراوانی ساالنه فیتوپالنکتون  64سلول در لیتر غالب فیتوپالنکتون ) 8700000± 7900000

شان داد، فراوانی ها نسلول در لیتر( بود، یافته 23000000 ± 8500000) 96ترین میزان در اسفند سلول در لیتر  با بیش 13400000

میکروگرم در لیتر در این مطالعه ثبت شد که در مقایسه  a   ،5/0که میزان کلروفیلطوریهفیتوپالنکتون دریاچه روند افزایشی را داشته ب

از شاخه  Euglenaو  Phacus  ،Trachelomonasهایجنسبرابر افزایش تراکم فیتوپالنکتون داشته است.  5به میزان  92-93با  سال 

سازی کپور بعد از رها اگلنافیتا برای اولین بار در دریاچه مشاهده شدند، حضور شاخه اگلنافیتا بیانگر افزایش روند آلودگی دریاچه است.

آن از  Oscillatoriaکه فراوانی طوریهمشاهده شد. ب 98آبی در سال  -ای جلبک سبزای در دریاچه کاهش فراوانی و تنوع گونهنقره

 رسید.  98سلول در لیتر در خرداد  200000به  97سلول در لیتر در شهریور  800000

کاهش در فراوانی سیانوفیتا باعث جلوگیری از بوی نامطبوع و ممانعت افزایش حشرات در محیط اطراف دریاچه،  :گیری و بحثنتیجه

   جلوگیری از مرگ و میر آبزیان و افزایش گردشگران را در پی داشت.
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 مقدمه
توان فیتوپالنکتون ترین فاکتورهای کیفیت آب را مییکی از مهم       

 صورت آزادها موجودات زنده فتوسنتز کننده هستند که بهنام برد، آن

شوند، ور در آب زندگی کرده و توسط جریان آب جابجا میو غوطه

های همه این موجودات میکروسکوپی هستند و دارای رنگدانه تقریباً

عنوان باشند، فیتوپالنکتون موجود در آب بهمختلف فتوسنتزی می

ها با استفاده آن شوندمی غذائی محسوب تولیدکنندگان اولیه در زنجیره

کنندگان مهیا نورخورشید و انجام فتوسنتز، مواد آلی را برای مصرفاز 

عالوه اکسیژنی که جهت متابولیسم دیگر آبزیان الزم است کرده، به

ترین (. فیتوپالنکتون مهم1381گردند )ریاحی، ها تولید میتوسط آن

باشد، می دریائی شیرین و ماهیاندر آب غذائی برای پرورش آبزیان منبع

نین برای کشت روتیفر از انواع فیتوپالنکتون جهت تغذیه بچه چهم

جوامع فیتوپالنکتون در برابر  .(Boyd ،2007) گرددماهیان استفاده می

دهند. ساختار جمعیت تغییرات محیطی واکنش بسیار سریع نشان می

و همکاران،  Bagheri) است مغذی وابسته مواد میزانشدت بههب پالنکتون

طورکلی جوامع فیتوپالنکتون ه(. ب1395الف ،و همکاران باقری؛ 2010

نبوده و تغییرات فصلی و ساالنه  متفاوت ثابت هایدر مکان و زمان

، Bertoni ؛a,b 2012و همکاران،  Bagheri) شوندفراوانی را باعث می

های زیست آلودگی برای مهم شاخص کوتاه زندگی خاطر دورهه. ب(2011

. لذا (Richardson ،2008) رودشمار میهاقلیمی بمحیطی و تغییرات 

ها و اثرات مخرب زیستی به جوامع پالنکتونی تاثیر هر گونه آلودگی

ها نوترینت .(Bagheri ،2012) گذاشت مستقیم بر ذخایر آبزیان خواهد

شامل فسفات، نیتروژن، سیلیس از عوامل بسیار مهم در رشد و ازدیاد 

ها مانند فسفر از گردند، بعضی از نوترینتفیتوپالنکتون محسوب می

و افزایش آن در محیط شکوفائی جلبکی  فاکتورهای محدودکننده بوده

. بنابراین مطالعه (2011و همکاران،  Bagheri) را درپی خواهد داشت

هرم غذائی  در هااهمیت آن دلیلهآبی ب هایپالنکتونی اکوسیستم جوامع

ویژه است. مطالعات جوامع  ضرورت دارای ثانویه(اولیه و  )تولیدکنندگان

های پشت های طبیعی، مصنوعی و دریاچهپالنکتونی بر روی دریاچه

توسط مرکز تحقیقات  50سد در قالب مطالعات جامع شیالتی از دهه 

های اخیر ها در سالترین آنشیالتی استان گیالن آغاز گردید. از مهم

 (،1376 ،)صفائی ارس سد ریاچهد شیالتی جامع مطالعات توانمی

(، 1380های مهاباد و ماکو )عبدالملکی، شیالتی دریاچه جامع مطالعات

(، مطالعات 1385مطالعات جامع شیالتی دریاچه دشت مغان )باقری، 

(، مطالعات 1386پروری )خداپرست، منظور آبزیهدریاچه شورابیل ب

(، مطالعات 1388پروری )میرزاجانی، منظور آبزیهدریاچه تهم ب

های (، مطالعات دریاچه1389های الخلج و اردالن )روحی، دریاچه

چای (، مطالعات دریاچه قلعه1389انی، میزراخانلو و شویر )میرزاج

فارس )چیتگر( دریاچه شهدای خلیج( را نام برد. 1391زاد، )یوسف

غرب تاسیس و شمال 1392ای مصنوعی است که در سال دریاچه

 120هکتار و با  130است. این دریاچه به مساحت واقع گردیده  تهران

غربی تهران در محدوده هکتار مجموعه تفریحی در مجاور آن در شمال

ساخته  1392و  1389های سال و بین تهران واقع شهرداری 22منطقه 

شده است. منبع اصلی تامین آب این دریاچه توسط یک سد انحرافی 

بر روی رودخانه کن )واقع در شمال بزرگراه همت در محدوده دهکده 

مطالعات اولیه دریاچه (. 1395، بباقری و همکارانباشد )المپیک( می

شهر تهران   مهندسی و عمران درخواست سازمان خلیج فارس به شهدای

های داخلی کشور )موسسه تحقیقات پروری آبهشکده آبزیپژو توسط

در این مطالعه  گردید. انجام 93و  92های سال کشور( بین علوم شیالتی

ها غالب گروه فیتوپالنکتونی شناسائی گردیدند. شاخه دیاتوم 35

میلیون  2ترین میانگین فراوانی را با میزان فیتوپالنکتون بوده و بیش

چنین میانگین فراوانی خود اختصاص داده است. همهسلول در لیتر ب

میلیون سلول در لیتر در مدت مطالعه بود.  5/2ساالنه فیتوپالنکتون 

ترین پارامترهای غیرزیستی در افزایش نیتروژن کل و دمای آب از مهم

خصوص شاخه سیانوفیتا بودند. مطالعه حاضر هتراکم فیتوپالنکتون ب

وضعیت جوامع فیتوپالنکتون و مقایسه آن بعد منظور پایش هدریاچه ب

ای جهت کنترل تراکم سیانوفیتا و توسعه نقره از رهاسازی ماهیان کپور

پایدار دریاچه برای جلوگیری از بو نامطبوع دریاچه و شکوفایی جلبکی 

 بوده است.
 

 ها و روشمواد 
هکتار بوده  130دریاچه چیتگر به مساحت : منطقه مورد مطالعه    

میلیون متر  2میزان ساالنه و منبع اصلی تامین آب از رودخانه کن به

میلیون متر  5/6حجم دریاچه پشت سد در حدود  باشد.مکعب می

 12متر و عرض آن  730گردید. طول تاج سد دریاچه مکعب برآورد 

متر و طول دریاچه  ۴880متر، طول پهنه ساحلی پیرامون دریاچه 

 بر (.139۴ ،باشد )باقریمتر می 6تا  2متر و عمق آن بین  1650

ایستگاه در پیکره محیط آبی انتخاب  5اساس مشخصات دریاچه 

در منطقه ورودی  2در سرریز،  ایستگاه شماره  1گردید، ایستگاه 

ترین نقطه دریاچه در در عمیق 3شرقی بود، ایستگاه شماره شمال

تنب بزرگ و در قسمت جنوب جزیره  ۴واقع قسمت میانی، ایستگاه 

عمق در قسمت شمال در ناحیه کم 5ن ایستگاه  عالوه برآن آخری

برداری های نمونهجزیره تنب کوچک بوده است، تمامی نقاط ایستگاه

، 1ثبت گردیدند )شکل  CSx Garmin (60مدل )  GPSبا استفاده از 

تا  96طی تیر مرحله  6برداری از فیتوپالنکتون، در (. نمونه1جدول 

با استفاده از شناور با قدرت  30/12الی  10، بین ساعت 98 خرداد

 اسب صورت پذیرفت. 50

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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برداری در دریاچه چیتگر سال های نمونه: موقعیت ایستگاه1جدول    

1396-98 

 

برداری نمونه: برداری و شمارش فیتوپالنکتونروش نمونه       

های سطح و عمق فیتوپالنکتون با استفاده از روتنر یک لیتری در الیه

بندی حرارتی دلیل عدم وجود الیههها انجام گردید. بدر ایستگاه

لیتری همگن  10های سطح و کف را بعد از انتقال به سطل نمونه

 %۴میزان یک لیتر آب را وارد ظروف کرده و با فرمالین نموده و به

های در محفظه سازیپس از همگن .(APHA ،2005) دتثبیت گردیدن

 Thorpبع )و با استفاده از منالیتری رسوب داده شده میلی 5

و  Newell ؛Boney ،1978 ؛Sourina، 1989 ؛Covich ،2001و 

Newell ،1977)  شمارش گردیدند. تعداد شده و سپس شناسایی

با استفاده از فرمول محاسبه گردید.  (یک لیتر)ها در واحد حجم آن

مطالعه، از سازمان مهندسی  شده در این کار گرفتههب a کلروفیل فاکتور

عمران تهران و مدیریت طرح دریاچه چیتگر )شرکت آرماتور پردیس( 

اخذ گردیده است. جهت آنالیز آماری از آزمون ناپارامتری کروسکال 

های نمونه فیتو پالنکتون در ماهوالیس برای مقایسه نوسانات فراوانی 

   بود. 19نسخه   SPSSافزار استفاده شدهبرداری استفاده شد. نرم
 

 نتایج

های  گروه لیست چک :فیتوپالنکتون هایگروه فراوانی و ترکیب       

در جدول  1398و  1396های فیتوپالنکتون دریاچه چیتگر طی سال

 یشاخه فیتوپالنکتون 6جنس از  37در این بررسی تعداد آمده است.  2

های ترین جنس متعلق به شاخهبیش در دریاچه شناسایی گردید،

با  کریزوفیتا ترین جنس را شاخهجنس و کم 12ها با تعداد دیاتوم

پالنکتونی فیتو هایتعداد گروهترین بیشجنس دارا  بودند.  1تعداد 

در ماه خرداد  ترینو کم جنس 23تعداد با  97شهریور  و 96تیر  در

 (. 3مشاهده شدند )جدول  جنس 11با تعداد  98
 

های فیتوپالنکتون شناسائی شده در دریاچه چیتگر : گروه2جدول 

1396-98طی سال  

ها نشان داد، غالب بررسی :ختار جمعیت فیتوپالنکتونسا       

درصد  66با میزان   (Diatoms)هاشاخه دیاتومفراوانی فیتوپالنکتون از 

 شاخه کلروفیتا سلول در لیتر( بوده است. 8700000)با میزان فراوانی 

(Chlorophyta) درصد )با میزان 29مقام دوم با میزان  در فراوانی از نظر 

( در Cyanophyta) سیانوفیتا شاخه و لیتر( در سلول 3800000فراوانی

اند، در لیتر( قرار گرفته سلول 570000)با فراوانی  درصد ۴رتبه سوم با 

سلول در لیتر طی مدت  13۴00000میانگین فراوانی فیتوپالنکتون 

 (.2 مطالعه بوده است )شکل

 

 

 

 
ر برداری از فیتوپالنکتون در دریاچه چیتگهای نمونه: ایستگاه1شکل 

 1396-98سال 
 

 

 
 

عرض شمالی طول شرقی منطقه ایستگاه

35 ° ۴۴ ' 87 " 51° 12 ' 9۴ " ورودی شمال شرقی 1

35 ° ۴۴ ' ۴1" 51 ° 13 ' 12 " سر ریز 2

35 ° ۴۴' 67" 51° 12 ' 67 " ناحیه مرکزی 3

35 ° ۴۴ ' 97 " 51° 12 ' 69 " جنوب جزیره شمالی ۴

35 ° ۴5 ' 02 " 51° 12 ' ۴7 " شمال جزیره غربی 5
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 1396-98ها در دریاچه چیتگر طی سال های فیتوپالنکتون شناسائی شده و فراوانی )سلول در لیتر( آن: لیست گروه 3جدول 

 

میانگین

ردیف شاخه  فیتوپالنکتون جنس فیتوپالنکتون تیر-96 اسفند-96 خرداد-97 شهریور-97 اسفند-97 خرداد-98

1 Bacillariophyta Achnanthes 60000 280000 190000 64000 96000 190000

2 Caloneis 0 0 0 0 13000 0

3 Cocconeis 0 0 14000 0 0 14000

4 Cyclotella 3916000 5460000 418000 172000 355000 418000

5 Cymbella 0 20000 0 0 26000

6 Diatoma 32000 20000 138000 44000 109000 138000

7 Fragilaria 4000 0 0 0 0 0

8 Gomphonema 0 0 0 0 8000 0

9 Melosira 16000 20000 0 0 0 0

10 Navicula 32000 110000 0 2372000 519000 1528000

11 Nitzschia 16000 90000 0 24000 34000 246000
12 Synedra 48000 171500000 0 88000 2001000 420000

13 Chrysophyta Dinobryon 48000 0 153000 0 0 0

14 Chlorophyta Ankistrodesmus 0 3270000 482000 60000 1303000 0

15 Carteria 4000 0 0 0 0

16 Cosmarium 0 0 0 24000 0 0
17 Mougeotia 16000 0 0 0 0 0

18 Oocystis 56000 0 12000 0 0 0

19 Pediastrum 0 0 30000 0 0 0

20 Quadrigula 48000 0 0 0 0 0

21 Scenedesmus 24000 0 44000 0 0 0

22 Struastrum 0 0 104000 0 11955000 0

23 Tetraedron 12000 0 24000 0 0 0

24 Cyanophyta Anabaena 0 0 888000 4000 0 0

25 Anabaenopsis 0 0 40000 0 0 0

26 Chroococcus 24000 10000 32000 32000 8000 0

27 Gomphoshaeria 12000 0 0 20000 0 0

28 Lyngbia 0 0 0 4000 0 0

29 Microcystis 236000 20000 0 452000 45000 0

30 Oscillatoria 8000 0 236000 788000 102000 0

31 Phormidium 12000 0 40000 96000 0 0

32 Dinoflagellata Glenodinium 0 0 40000 0 0 0

33 Gymnodinium 32000 40000 64000 104000 0 64000

34 Peridinium 56000 100000 78000 236000 74000 78000

35 Euglenophyta Euglena 0 0 12000 4000 0 12000

36 Phacus 0 0 0 8000 0 0

37 Trachelomonas 8000 50000 17500 76000 21000 17500
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نتایج نشان داد، حداکثر میانگین فراوانی فیتوپالنکتون با میزان        

و حداقل میانگین فراوانی  96سلول در لیتر در ماه اسفند  27100000

بوده  98سلول در لیتر در خرداد  5200000فیتوپالنکتون با میزان 

فیتوپالنکتون  فراوانی بین دارمعنی اختالف آماری، بررسی (.3 )شکل است

 (.  >05/0P) های مختلف نشان داددر ماه

میکروگرم در لیتر در  13آ  با میزان  ترین مقدار کلروفیلبیش       

و خرداد   97های اسفند ترین در ماهمشاهده شد و کم 97شهریور 

  aمیکروگرم در لیتر ثبت شد. میانگین کلروفیل 5 با میزان میانگین 98

 میکروگرم در لیتر طی مدت مطالعه محاسبه گردید )شکل 9/7 ± 8/3

که  میانگین  داد نشان هایافته در دریاچه، a کلروفیل میانگین براساس (.۴

گرم در لیتر در دریاچه گردید. میلی 52/0 ± 25/0توده جلبکی زی

های مختلف مشاهده دار در کلروفیل آ بین ماهچنین اختالف معنیهم

 . (>05/0P) شد

 نوسانات دارای مختلف هایماه در هادیاتوم فراوانی میانگین       

 با میزان Diatomsترین فراوانی محسوسی بوده است. بیش

ل و حداق 96لیتر در سلول در ماه اسفند  8500000±23000000

لیتر در سلول  ۴۴0000±199000 با میزان 96فراوانی آن در تیر 

، Achnanthes، Cyclotella، Navicula هایجنس (.۴ )شکل شد مشاهده
Synedra خود اختصاص داده ترین فراوانی را بین شاخه دیاتوم بهبیش

با میزان   Chlorophytaفراوانی ترین میانگینبیش (.3بود )جدول 

 97سلول در لیتر در ماه شهریور  12800000±5900000میانگین 

در ماه خرداد  Chlorophyta میانگین فراوانی(. 5مشاهده شد )شکل 

ن میزان تریدر لیتر به کم سلول 6۴000±28000 با میزان میانگین 97

(.  3بوده است )جدول  Ankistrodesmus، رسید. جنس غالب کلروفیتا

با میزان  Cyanophytaترین میانگین فراوانی نتایج نشان داد، بیش

مشاهده  97ر شهریو ماه در لیتر در سلول 1۴00000±990000 میانگین

با  96در ماه اسفند  Cyanophyta(. میانگین فراوانی 5شد )شکل 

ترین حد رسید. سلول در لیتر  به کم 30000±۴۴000میزان میانگین 

  Oscillatoriaو   Microcystisسیانوفیتا در این مطالعه غالب هایجنس

نشان داد  Chrysophytaفراوانی شاخه میانگین (. 3اند )جدول بوده

مشاهده  98و خرداد  97، اسفند 97، شهریور 96اسفند های که در ماه

 با میزان Chrysophytaترین میانگین فراوانی نگردید. بیش

( و 5مشاهده )شکل  97سلول در لیتر در خرداد  8۴000±153000

 .(3بود )جدول   Dinobryonتنها جنس مشاهده شده 

با Dinoflagellata ترین میانگین فراوانی بیش ها نشان داد،یافته        

ترین ، کمبود 97شهریور سلول در لیتر در  3۴0000±109000میزان 

سلول در لیتر در اسفند  7۴000±62000فراوانی این شاخه با میزان 

تشکیل داده است  Peridinium( و جنس غالب را  5بود )شکل  97

و  ۴000±8900بین  Euglenophyta(. میانگین فراوانی 3)جدول 

در  97ترتیب در خرداد و شهریور هسلول در لیتر ب 88000 ± 9۴000

 
 : ترکیبات فیتوپالنکتون در دریاچه چیتگر طی سال2شکل 

 1396-98 
 

 

 
های مختلف طی : فراوانی فیتوپالنکتون در دریاچه چیتگر در ماه3شکل 

 1396-98سال 
 

 
های مختلف طی در دریاچه چیتگر در ماه a: میانگین کلروفیل 4شکل 

 1396-98سال 
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 Euglenaو  Phacus  ،Trachelomonasهاینوسان بوده است. جنس

دارا بود  Trachelomonasترین فراوانی را جنس مشاهده شدند و بیش

همه های مختلف در دار بین ماه(. آنالیز آماری اختالف معنی3)جدول 

 (.>05/0P) های فیتوپالنکتونی نشان دادشاخه
 

 
 1396-98های مختلف، سال های فیتوپالنکتون در دریاچه چیتگر در ماه: میانگین فراوانی شاخه5شکل 

 بحث
میانگین فراوانی ساالنه فیتوپالنکتون در دریاچه چیتگر در        

 2/5و  1/27میلیون سلول در لیتر بوده است و فراوانی بین  ۴/13

ای با (. حال اگر مقایسه۴ییر بود )شکل میلیون سلول در لیتر متغ

فراوانی فیتوپالنکتون بین شود، نوسانات  92-93های مطالعه سال

میلیون سلول  5/2میلیون سلول در لیتر و با میانگین  ۴/۴تا  32/0

برابر تراکم فیتوپالنکتون در دریاچه  5در لیتر بود که افزایش بیش از 

(. البته کاهش فراوانی 1396چیتگر مشاهده شد )باقری و همکاران، 

میلیون سلول در  5 میزان فراوانیکه به 98فیتوپالنکتون در خرداد 

ای (، ارتباط به تغذیه فعال ماهیان کپور نقره6لیتر رسید )شکل 

داشته است که  1397و  1396های رهاسازی شده در دریاچه در سال

با تغذیه فعال باعث کاهش تراکم فیتوپالنکتون دریاچه شده است 

خانه و کاهش چنین فعالیت تصفیه(. هم1398 ،)باقری و همکاران

های فروردین تا خرداد عامل دیگر در کاهش آب دریاچه طی ماه فسفر

 بوده است. 98فراوانی فیتوپالنکتون دریاچه در ماه خرداد 

میانگین فراوانی فیتوپالنکتون  ترینبیش پیشین مطالعات براساس       

آرا و مکارمی، میلیون سلول در لیتر )سبک ۴6های ارس در دریاچه

(، 1389میلیون سلول در لیتر )روحی،  28 (، دریاچه الخلج1392

(، دریاچه 1392 ،میلیون سلول در لیتر )عابدینی 18دریاچه ارسباران 

دریاچه میرزاخانلو  (،1380 )عبدالملکی، لیتر در سلول میلیون 17مهاباد 
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 7/1۴(، دریاچه شویر 1389میلیون سلول در لیتر )میرزاجانی،  16

 3/16(، دریاچه قلعه چای 1389ی، میلیون سلول در لیتر )میرزاجان

میلیون لیتر  66(، تاالب انزلی 1391زاد، میلیون سلول در لیتر )یوسف

(. فراوانی 7( بوده است )شکل 1381آرا و مکارمی، در سلول )سبک

میلیون سلول  ۴/13فیتوپالنکتون در دریاچه چیتگر در مطالعه حاضر )

ها و منابع آبی ذکر دریاچه ( اگرچه در مقایسه با سایر۴شکل  ،در لیتر

(، اما از  فراوانی ساالنه 7شده میزان فراوانی بسیار کم بوده )شکل 

باقری،   ؛میلیون سلول در لیتر ۴فیتوپالنکتون در دریاچه دشت مغان )

میرزاجانی،   ؛میلیون سلول در لیتر 2/2های تهم )(، دریاچه1385

آرا و مکارمی،  سبک ؛رمیلیون سلول در لیت ۴/2(، الر و ماکو )1388

تر بوده و میزان فراوانی اند، بیش( که مصرف آب شرب داشته1382

 (.  7برابر بوده است )شکل  5فیتوپالنکتون آن بیش از 

چون دریاچه ارس های آبی هماکوسیستمها و در غالب دریاچه

آرا و مهاباد و ماکو )سبکهای ( دریاچه1392 ،آرا و مکارمی)سبک

(، 1389 ،های شویر و میرزاخانلو )میرزاجانی(، دریاچه1382مکارمی،  

(، 1392)عابدینی،  دریاچه ارسباران (،1385 )باقری، مغان دشت دریاچه

( و تاالب انزلی )میرزاجانی، 1389 های الخلج و اردالن )روحی،دریاچه

از شاخه  Euglenaو  Phacus  ، Trachelomonasهای( جنس1389

Euglenophytaهای جنس ؛Oscillatotra وMicrocyctis  از شاخه 

Cyanophyta های و جنس Ankistrodesmusو Scenedesmus از شاخه

Chlorophyta ،های آبهای شاخص که از فیتوپالنکتون حضور داشتند

 . (Mathias ،199۴و  Li؛ Palmer. ،1996) باشندآلوده می

های فیتوپالنکتونی در دریاچه چیتگر در مطالعه غالب گروه

ترین دارای تغییراتی بوده است. بیش 92-93حاضر در مقایسه با سال 

،  Phacusهایتغییرات در شاخه اگلنافیتا بوده است، جنس

Trachelomonas  وEuglena  در مطالعه حاضر مشاهده شدند، این در

در دریاچه  شاخه اگلنافیتا حضور  93و  92های ست که در سالا حالی

طورکه در باال ذکر شد (. همان1396نداشته است )باقری و مکارمی، 

، Palmer) اندهای آلودههای آبها از شاخصاین گروه از فیتوپالنکتون

از شاخه سیانوفیتا  باشد.می دریاچه آلودگی روند و بیانگر افزایش (1996

های پیشین در مقایسه با سال Microcystisو   Oscillatoriaهایجنس

دریاچه افزایشی  در سیانوفیتا روند فراوانی داده است. را نشان هاییتفاوت

 افزایش سیانوفیتا های بعد فراوانیسال و تابستان در و (8 )شکل بوده است

فیتوپالنکتون   تراکم افزایش از جلوگیری جهت داشت. خواهد تربیش

 97و  96های هزار قطعه در سال ۴0ای به تعداد رهاسازی کپور نقره

 دریاچه کاهش فراوانی و ای درنقره انجام گردید. بعد از رهاسازی کپور

 Oscillatoria فراوانی کهطوریهب شد. مشاهده 98 سال در سیانوفیتا تنوع

سلول در لیتر  200000به  97سلول در لیتر در شهریور   800000از 

مطالعات رژیم غذایی ماهیان دریاچه  (.8رسید )شکل  98در خرداد 

درصد  60(  نشان داد، بیش از 1395چیتگر توسط رامین و همکاران )

است.  Microcystisو   Oscillatoriaهایتغذیه این ماهیان از جنس

 Torresخوار نیز توسط عالوه بر این مطالعات بر روی ماهیان پالنکتون

طور هدلیل تغذیه فعال بهای ب( نشان داد، کپور نقره2015و همکاران )

توده فیتوپالنکتون درصدی زی 60محسوسی باعث کاهش فراوانی 

طورکلی این ماهیان کیفیت آب را هگردد، بخصوص سیانوفیتا میهب

باشند ها دارا میح کرده و نقش مهمی در بهبود و مدیریت دریاچهاصال

(Menezes  ،2010و همکاران). 

  aتوده ساالنه فیتوپالنکتون بر مبنا کلروفیلبرآورد میانگین زی

بوده  96-98لیتر در سال گرم در میلی 52/0نشان داد که میزان آن 

پیشین دریاچه  مطالعه توده فیتوپالنکتون در(، میزان زی7 است )شکل

برابر یافته  5 گرم در لیتر بود که افزایش تقریباًمیلی 11/0چیتگر 

 است.

 

 
 های: میانگین فراوانی فیتوپالنکتون دریاچه چیتگر طی سال6شکل 

 (1396باقری و همکاران،  ؛93و  92های )داده 98-1392 
 

 
های آبی : میانگین فراوانی ساالنه فیتوپالنکتون در اکوسیستم7شکل 

آرا و ؛ سبک1380، ؛ عبدالملکی1392 ،آرا و مکارمیها از: سبکایران )داده

 ،؛ عابدینی1389، 1388 ،؛ میرزاجانی1385 ،؛ باقری1381، 1382 ،مکارمی

 (.1391 ،زاد؛ یوسف1389 ،؛ روحی1392
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مشاهده شد،  96ترین فراوانی فیتوپالنکتون در ماه اسفند بیش

(. علت 3بوده است )شکل  98ترین آن مربوط به ماه خرداد کمو 

دلیل هب 96در ماه اسفند  Synedra ها از جنس افزایش شکوفائی دیاتوم

خانه و انتقال بار آبگیری دریاچه در اسفند ماه بدون عبور از تصفیه

ها علت اصلی کاهش کاهش فراوانی دیاتوممواد مغذی زیاد بوده است. 

بوده است )شکل  96و تیر  98های خرداد در ماه فیتوپالنکتونیفراوانی 

میزان کافی در منابع آبی ها بهها در شرایطی که نوترینت(. دیاتوم6

. (Turkoglu ،2008) گردندمیزان وفور مشاهده میگردند بهیافت می

عنوان یکی از فاکتورهای اساسی در پراکنش هچنین دمای آب بهم

. مطالعه پیشین نشان (2013و همکاران،   Bagheri) دارددیاتوم نقش 

ها با افزایش دمای آب همبستگی منفی و داد، تغییرات فراوانی دیاتوم

ها )فسفات، سیلیس( ارتباط مثبت داشته است )باقری و با نوترینت

ترین های سیانوفیتا، داینوفالژال، کلروفیتا بیش(. شاخه1396مکارمی، 

در فصل سرما  که عموماًطوریههای گرم سال داشته، بحضور را در ماه

و همکاران    Resendeمطالعات(. 3فراوانی آن به حداقل رسید )جدول

های حاضر مطابقت ه( با یافت2005و همکاران )  Kideys( و2007)

( جنس 2009و همکاران ) Winderداشته است. براساس مطالعات 

Dinobryon  مناطقی که میزان غلظت  های جوان و دردر دریاچه

طور ههای انسانی بوده بتر تحت تاثیر فعالیتنوترینت کم بوده و کم

به بعد در  97شوند. در مطالعه حاضر از خرداد فراوان مشاهده می

( که بیانگر افزایش سطح آلودگی 26دریاچه مشاهده نشد )شکل

رکلی طوهب دریاچه بوده است. 92-93های دریاچه در مقایسه با سال

ها بیانگر افزایش روند یوتریفیکاسیون در دریاچه بوده است، یافته

برابر و پدیدار شدن شاخه  5افزایش فراوانی فیتوپالنکتون بیش از 

های آبی برای اولین عنوان شاخص آلودگی در اکوسیستمهاگلنافیتا ب

ها نشان داد، در دریاچه مشاهده شد. از طرفی بررسی 96بار در تیر 

های فیتوپالنکتون های اخیر با تغذیه ازسال شده در ای معرفینقره کپور

باعث  Microcystisو   Oscillatoriaهایجنسای و کلنی از رشته

جلوگیری از شکوفایی فیتوپالنکتون در دریاچه گردید، کاهش در 

فراوانی سیانوفیتا باعث جلوگیری از بوی نامطبوع و ممانعت افزایش 

حشرات در محیط اطراف دریاچه، جلوگیری از مرگ و میر آبزیان و 

 روند افزایشی گردشگران را در پی داشته است.  

 

 تشکر و قدردانی
حمایت مالی سازمان  سفارش و خاص به در قالب طرح این مطالعه       

س ع،  78-3925 -95قرار داد  شمارههمهندسی عمران شهر تهران ب

پروری در موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور و پژوهشکده آبزی

آقایان  مهندس  دریغبی هایهمکاری . جهتگردید داخلی انجام هایآب

، محمودی، مهندس بیاتمنش، مهندس مهندس عفت ذوالفقاریان،

مهندس حجازی و مشاور محترم طرح جناب آقای دکتر عبدلی از 

اند، در اجرای سایر عزیزان که از قلم افتاده و دانشگاه شهید بهشتی

ز همکاران محترم بخش ا. گرددصمیمانه تشکر و قدردانی می این طرح

ر و پواکولوژی خانم فریبا مددی، آقایان یعقوبعلی زحمتکش و محسن

 آزمایشگاهی عملیات و بردارینمونه در هایشانکمک دلیلهب همکاران سایر
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