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  ها ترین یافته مهم
تورهاي فیزیکوشیمیایی گیري فاک  در یک اکوسیستم آبی نیاز به اندازهآ  و کلروفیلگیري تولید اولیه اي اندازهبر

ایجاد هر کدام از این فاکتورها اثرات متفاوتی را  .شود گیري میهاي مختلفی اندازهها با روشآب است که این فاکتور
گام به گام  و روش آنالیز آنالیز چندگانهها توسط  گیري این فاکتورها و تجزیه و تحلیل این داده که با اندازهکنند  می
گیري شده در اکوسیستم ترین فاکتور اندازهمهم .دست آورد ترین فاکتورهاي موثر بر تولید اولیه را به توان مهم می

ذي نظیر نیترات براي ورود به اکوسیستم تاالب  آن است که مواد مغدهنده  این نشان.تاالب شادگان، نیترات بود
   .شادگان باید کنترل شود

  یی آ، تاالب شادگان، شاخص تروفی، عوامل فیزیکوشیمیا  کلروفیل:هاي کلیدي واژه
 

 92-314-134طرح تحقیقاتی شماره شناسه   :منبع یافته

  اکبر هدایتی، سیداحمدرضا هاشمی، محمدهادي ابوالحسنی  علیسیدرسول قربانی،  ):گان(نویسنده

  ارتباط آن با پارامترهاي محیطی در تاالب شادگانآ و  بررسی تولید اولیه بر مبناي کلروفیل :عنوان

  92- 314-134 :شماره

 25/12/1393   :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته
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 )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 

  .گیري شده در فصول مختلف تاالب شادگان  اندازه)TSI(پارامترهاي فیزیکوشیمیایی، شاخص تروفی و کارلسون  -1جدول 
  زمستان  پاییز  تابستان  بهار  عامل
 7±79/0 4/4±43/2 7/3±82/1  2/5±66/2  )گرم در لیتر میلی (ژن محلولاکسی

 6/2±65/0 7/2±47/0 2/2±30/1 4/2±24/1  )گرم در لیتر میلی (اکسیژن بیولوژیکی
  31/1±48/0  04/2±07/1  39/1±65/0  60/7±73/4  )مربع در روزگرم کربن در متر (تولید اولیه

 16/8±52/0 06/8±40/0 92/7±41/0 82/7±37/0  اسیدیته
 80/9±48/1 40/15±55/0 80/23±11/1 14/19±14/1  )گراد درجه سانتی (دما

 60/5±55/0 06/10±14/8 40/26±49/20 80/10±18/6  )گرم در لیتر (شوري
 20/4±27/0 90/4±42/0 80/4±76/0 90/4±42/0  )گرم در لیترمیلی( نیترات
 60/2±19/0 72/0±37/0 62/0±15/0 54/0±17/0  )گرم در لیترمیلی( فسفات

 81/41±19/34 05/20±66/11 46/39±15/26 24/50±17/45  )متر موس بر سانتیمیکرو (هدایت الکتریکی
 60/24±19/20 72/12±37/4 11/30±15/21 94/30±17/20  )گرم در لیتر (کل مواد جامد محلول

 22/2±22/0 76/1±30/0 78/1±43/0 30/2±32/0  )متر(عمق 
  )مزوترف (35/46  )یوتروف (72/50  )یوتروف (44/52 )مزوترف (85/40  شاخص تروفی

  

  اهمیت موضوع
هاي آبی متوجه شدند و تغییرات اقلیمی که در  که اکوسیستمهاي گوناگون  با توجه به آسیبهاي اخیر  در دهه

تواند جمعیت آبزیان را نیز عوض  در تولیدات آنها شده که همین تغییرات میباعث تغییر دهد  گذر زمان رخ می
 کمک زیادي دتوان میلوژیکی هاي اکو انجام طرحکند، براي جلوگیري از تخریب و تغییر بیشتر و حفظ ذخایر آبزي 

   .به رسیدن به حفاظت اکوسیستم کند

  )شرح مساله(مقدمه 
هاي  عنوان اولین حلقه زنجیره غذایی در اکوسیستم ترین موجودات زنده آبی هستند که به ها غالب فیتوپالنکتون

 محیط pHن بیولوژیکی منابع آبی بوده و کنندگا  ها تصفیه فیتوپالنکتون. باشند آبی قادر به انجام عمل فتوسنتز می
 منابع آبی بوده و نمایانگر وضعیت اکولوژیک محیط زیستیهاي  بسیاري از آنها شاخص. نمایند را تعدیل می

 پارامترهاي مختلف محیطی نیز تغییر کرده شود محیطی که طی گذر زمان انجام میبا تغییرات  از طرفی ؛باشند می
ها را  اي پالنکتون ان تولید یک اکوسیستم و میزان بار پالنکتونی آن شده و حتی نوع گونهو موجب تغییراتی در میز

گیري و از این  وسیستم تاالب شادگان اندازهمیزان تولید اکتوان  مید که وش یند باعث میاین فرا. دهد نیز تغییر می
  . دست آورد توان اکولوژیکی را به طریق
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 )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 

  .  در کاهش خصوصیات فیزیکوشیمیایی در تاالب شادگانPCA نتایج آزمون -2جدول 
  واریانس تجمعی  درصد واریانس  کل  مولفه

1  596/3  94/24  936/24  
2  094/2  62/23  557/48  
3  687/1  51/18  07/67  

  

  . گیري شده در تاالب شادگان  میزان درصد تجمعی استخراجی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی اندازه-3جدول 
  درصد تجمعی استخراجی  خصوصیت

DO  78/0  
BOD 69/0  
pH 72/0  

Temp 41/0  
Salinity 52/0  

NO3 72/0  
PO4 54/0  
EC 96/0  

TDS 93/0  
Deep 62/0  
TSS 49/0  

  

  
  

  . در فصول مختلف تاالب شادگان) مکعبگرم در متر میلی(آ   مقادیر میانگین لگاریتم طبیعی کلروفیل- 1شکل 
  


