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  ها ترین یافته مهم
دار با هاي مختلف تاالب گمیشان داراي اختالف معنی فاکتورهاي فیزیکوشیمیایی در بخشنتایج نشان داد که 

  .یکدیگر بودند
  

  تاالب گمیشان، فیتوپالنکتون، زئوپالنکتون، فلزات سنگین : کلیديهاي واژه

  90- 295- 2 طرح تحقیقاتی شماره شناسه  :منبع یافته
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  و امید عبدي ، علیرضا پاکانمسعود مالیی، اصغر نعیمی نیلوفر نوروزي، مهدیه منجمی،

خزر در بخش ساحلی تاالب گمیشان بر تنوع، تراکم و پراکنش  دریاي آب روي روي و پس اثر پیش بررسی :عنوان
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  اهمیت موضوع
 افزایش دماي محیط،  وتوان به تغییرات شدید اقلیمیهاي آبی میترین عوامل موثر بر تغییرات فون پالنکتونی اکوسیستماز مهم

این عوامل . ها و سموم شیمیایی و غیره اشاره نمودکشها به انواع علفهاي آبی، آلوده شدن آبوسیستمخشک شدن یا خشکانیدن اک
 هر .طور تدریجی یا ناگهانی رو به زوال نهاده و حذف گردند ههاي آبی بهاي پالنکتونی خاص محیطموجب گردیده تا بسیاري از گونه

ها و نهادهاي مختلف کشور انجام شده است، اما   سواحل جنوبی آن توسط سازمانچند تاکنون، تحقیقاتی در بررسی دریاي خزر و
  .   تاثیر عوامل مذکور، همچنان باقی است ویژه در مورد تاالب گمیشان و فون پالنکتونی آن تحت هاي بسیاري به جاي پژوهش

  )شرح مساله(مقدمه 
ها  ها در زنجیره غذایی و هرم اکولوژیک اکوسیستمو زئوپالنکتونها نقش و اهمیت فیتوپالنکتونو حفاظت زیستگاهی تاالب 

، ضرورت شناسایی  تاالب گمیشاننبود اطالعات جامع و کافی از اکوسیستم. باشدهاي اخیر از اهمیت باالیی برخوردار میدر سال
ح، هجوم اراضی کشاورزي به تاالب دلیل عدم مدیریت صحی امروزه به. کندایجاب میرا اي، تراکم و زیتوده آنها ترکیب گونه
جوار،  هاي صنعتی کشورهاي همخیزي، ایجاد صنایع کوچک و بزرگ در حواشی ساحل و پسابدلیل استعداد حاصلگمیشان به

رو، بررسی فون پالنکتونی ساکن در بخش ساحلی این منطقه از لحاظ از این. تغییرات اساسی در این اکوسیستم ایجاد شده است
  . عنوان اولین قدم در شناسایی مشکالت موجود و تعیین راهبردهاي علمی جهت مبارزه با آنها ضروري استتراکم، بهتنوع و 

  

  ها ترین یافته مهم
، Criptophycea ،Oglenaphyceaهاي شناسایی شده در تاالب شامل رده فیتوپالنکتون هاي غالبرده

Basilariophycea ،Cyanophycea  وColorophycea باشندمی .  
، )Pyrgulidae, Scrubicularidae, Cardiidae, Mytilidae(ها  اي شامل دوکفههاي زئوپالنکتونی شناسایی شده  رده

  .شیرونومیده و گاماریده بودندکاالنویدا، استراکودا، فورامینیفورا، نماتودا، 
 پارامترهاي فیزیکوشیمیایی هاي مختلف از نظرتالف معنی داري میان ایستگاه نشان داد که اخRDAنتایج حاصل از آنالیز 

  . ها در هر یک از فصول بهار و تابستان وجود دارد گذار بر تراکم زئوپالنکتونتاثیر
در تمامی  Pyrgohdrobiaو  Cerastoderma،Mytilaster  ،Abra ،Pyrgulaهاي جنسدر بررسی ماکروبنتوها 

 شناسایی 4تنها در بخش خارج شده از آب و ایستگاه   Dreissenaکه جنساند در حالیبرداري مشاهده شدهنههاي نمو ایستگاه
  .ها فراوانی بسیار کمتري را نشان دادشده و در مقایسه با سایر جنس

چنین هم. دار داشت که بیشترین مقدار در رسوبات مشاهده گردید اختالف معنیکفزیانغلظت سرب بین آب، رسوب و 
میانگین فلز سرب موجود در رسوبات بستر  .دار مشاهده گردیدها اختالف معنیهاي مختلف در برخی ایستگاهبین ایستگاه

70/0±22/2ppm تري از حدود استاندارد قرار داردباشد که در سطح پایین می.  
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 

  هافیتوپالنکتون
برداري از لحاظ بیومس فیتوپالنکتونی هاي مختلف نمونهداري میان ایستگاهبا توجه به نتایج نمودار، اختالف معنی

  . در تاالب گمیشان مشاهده نشد

    

  .در تاالب گمیشان) مربعمیکروگرم بر متر(س فیتوپالنکتون  بیوما- 1شکل 

  
  .در فصل بهار RDAافزونگی  - 3     شکل                  .در فصل تابستان RDA افزونگی - 2   شکل           
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  زئوپالنکتون
در ایستگاه . در ترکمن دارندتري نسبت به ایستگاه بن سایت میگو، زهکش و مصب خصوصیات مشابه3در بهار ایستگاه 

ترکمن مهمترین عامل تاثیرگذار در فراوانی و پراکنش موجودات، عمق آب بوده و کدورت نقش کمتري در این ایستگاه نسبت بندر
در . رابطه عکس دارند TDSومیده و گاماروس با عمق و کدورت رابطه مستقیم و با شوري، نیتریت و شیرون. ها داردبه سایر ایستگاه

براي زیست NO3 ایستگاه زهکش بیشترین فراوانی را نماتدها دارند که علت آن وجود شرایط مناسب از نظر دماي آب، نیتریت و 
 بیشترین HCO3 و Feیاهی بسیار انبوهی بود به علت وجود در فصل بهار ایستگاه مصب داراي پوشش گ. این جاندار می باشد

در بهار ایستگاه . ها نسبت به بهار تغییر پیدا کردستان رابطه بین ایستگاهبدر فصل تا. فراوانی را فورامینیفرا و استراکدا داشتند
سایت میگو داراي خصوصیات متفاوتی با سایر اما در تابستان، ایستگاه . ها بودداري با سایر ایستگاهبندرترکمن داراي اختالف معنی

ها از فراوانی ها و نماتدگاماروس.  نسبت به سایر عوامل تاثیرگذارتر بودTDSدر این ایستگاه، میزان فسفات و . ها بودایستگاه
 .)3 و 2 هاي شکل ( استNO3بیشتري برخوردار هستند که در نتیجه وجود کدورت و 

  کفزیان
داري را نشان نداد هاي مختلف تفاوت معنیبین ایستگاه Abra وPyrgula ،Pyrgohdrobia ، Mytilasterهاي فراوانی جنس

)05/0P> .(فراوانی جنس Cerastoderma داري داشت هاي مختلف تفاوت معنیدر ایستگاه)05/0P< ( نتایج بدست آمده بیانگر
هاي بخش ساحلی ه با ایستگاههاي مذکور در مقایس ایستگاههاي دو و سه بوده و یکسان بودن فراوانی این گونه در ایستگاه

  .ترکمن و بخش انتهایی گمیشان بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده بودندبندر

  .کفزیان در در تاالب گمیشان) مربعتعداد در متر(ه میانگین فراوانی  مقایس-1جدول 
  Pyrgula  Pyrgohydrobia  Cerastoderma  Mytilaster  Abra  جنس/ ایستگاه 

1 ایستگاه  5/18 a
 03/1496 a

 /248 a
 4341/6 a

 41/6 a
 

2ایستگاه   4400a
 3/57659 a

 5/1481 c
 500a

 200a
 

04/537  3ایستگاه  a
 17593a

 7/1540 c
 41/407 a

 6/2329 a
 

63/392  4ایستگاه  a
 14404a

 2/896 b
 59/292 a

 4/1307 a
 

 

ترکمن بیشتر از ایستگاه بخش ساحلی بندر بخش انتهایی گمیشان  در ایستگاهCerastodermaدر این میان، فراوانی گونه 
  اي کفه، گونه دو)1378اف، قاسم(اي خزر ها در دریبر اساس مطالعات مربوط به ماکروبنتوز). >05/0P(مشاهده گردید 

ovata Abra ه غربی خزر جنوبی هاي مختلف خزر جنوبی از پراکنش زیادي برخوردار بوده و حتی در آن سال در ناحیدر ناحیه
  .رفت شمار می مربع، در میان نرمتنان از لحاظ بیوماس گونه غالب به عدد در متر137 این گونه با تعداد متوسط


