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سخت پوستان در برکه های بهاری بررسی اثر عوامل محیطی برتنوع زیستی 

 منطقه رشکان  ارومیه

 3 ،احمد ایمانی* 2 بهروز آتشبارکنگرلویی ،1 شیما والی زاده

رانیا  ه،یاروم ه،یدانشگاه اروم ،یعیو منابع طب یدانشکده کشاورز الت،یگروه ش دانشجوی .1  

 رانیا  ،هیرومه،ایدانشگاه اروم ،یپرور یو آبز ایپژوهشکده آرتم ر،یذخا تیریو مد یکولوژگروه ااریاستاد .2

 رانیا  ه،یه،ارومیدانشگاه اروم ،یعیو منابع طب یدانشکده کشاورز الت،یگروه ش اریدانش. 3

22/02/1399تاریخ دریافت:  3/04/1399تاریخ پذیرش:    

 چکیده
 تيوتنوو  ا  اه م بهاری برکه های ليبه لحاظ تشک(  ꞌ 37 °45ꞌ E 56 °36 N) هياروم اچهیدر یغرب جنوب یکیدر نزدواقع منطقه رشکان اروميه 

 ستگاهیت ساکن  ا  آب و موجودا یو ن ونه بردار یدانيم یها ی. بررساست یمبرخوردار  بومی و مهاجر وحش بخصوص پرندگان اتيح یبرا یادی 
واقوع در وسوتان و سوخت پیی اي يش-کویزيانجام گرفت. عوامل ف 1397یبهشت ماه سال های فروردین و ارددر ماه ستگاهیا 14منطقه در این  یها

 یطيعوامل مح رياثپراکنش سخت پوستان به شدت تحت ت ینشان داد که الگوها جینتا های مورد مطالعه بررسی گردید.های فصلی در ایستگاهبرکه
. گذاشوتندها  تگاهسی  نیا یستیتنو    یشاخص ها بيشترین تاثير مثبت بر aفيل کدورت، مواد جامد معلق و کلرو رينظ یطيعوامل محقرار دارد. 

 یره ن ونوه بوردامربوط بآن  نیماه و ک تر بهشتینوبت دوم در ارد یسخت پوستان در منطقه رشکان مربوط به ن ونه بردار یستیتنو    نیشتريب
 یستی شاخص تنو   سطنتایج تو نینوبت دوم بدست آمد. ا یدر ن ونه بردار ینه اغنا و تراکم گو نیشتريب ني. ه چنبودماه  نینوبت اول در فرورد

قورار  ديوموورد تا  ر نوبت دوم(د 157/0در نوبت اول نسبت 494/0)  پسونيسدر نوبت دوم( و  816/0در نوبت اول نسبت به  632/1) نریو-شانون
 ريوظمختلو  سوخت پوسوتان کوچو  ن یپراکنش گونه هواجهت  یمناسب نسبتا طیشراا  گرفت که منطقه رشکان  جهينت چنين توان یگرفت. م

روميوه سيسوتم دریاچوه اهای مرتبط با حفاظت ا  اکوا  سوی سا مان شتريتوجه ب ا مندين برخوردار است و گوهايم انیکوپه پودها و پر ،کالدوسرها
 .خواهد بود

 ن ميگو، آذربایجان غربیمحيط  یست، برکه های بهاری، پریا ،هيارومدریاچه  دی:کلی واژگان
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Abstract 
The Rashkan area located in the central part of Urmia city near the southwest of Urmia Lake (N 36° 56' E 45° 37'), is 

important for wildlife especially endemic and migratory birds due to its numerous spring pools. Field inventory along 

with sampling of water and living aquatic (micro)/organisms were carried out during the spring, April and May 2018, 

from different 14 locations. Water physio-chemical properties and living crustaceans species were studied. Results 

revealed that distribution pattern of crustaceans were strongly affected by environmental factors. A number of 

environmental factors including turbidity, total suspended solids and chlorophyll a have most positive effect on 

biodiversity indices of the studied habitats. The highest biodiversity of crustaceans in the Rashkan region was recorded 

during the sampling in May and the lowest one was observed in the first sampling in April. Also, the highest richness 

and species density was obtained in the second sampling. The results were confirmed by the Shannon-Wiener 

Biodiversity Index (1.632 in the first sampling compared to 0.816 in the second sampling) and Simpson's Diversity 

Index (0.494 in the first sampling compared to 0.157 in the second sampling). It can be concluded that the region has 

relatively good environmental condition for distribution of various crustacean species such as cladocerans, copepods 

and fairy shrimps requiring more attention by Lake Urmia environmental conservation organizations. 
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 مقدمه .1
و  خشو در مناطق  یعيپراکنش وسموقت،  یرهايآبگ

انووا  وسويعی ا   هوادارنود. ایون اکوسيسوتمخش    هين

دریاچه های موقت، تاالب ها، برکه ها و آبگيرهای مناطق 

 ,.Brendonck et al) دنومودی را در بور موی گير جوزر و

2008; Williams, 2006  .) هوا، در آبگيربسوياری ا  ایون

بواران  توسوطبطور موقوت  اند وسال خش   بيشتر اوقات

و محول  شده برف پرشدن  ذوبا  طریق یا و  یهای بهار

مناسبی جهت  یست بسوياری ا  موجوودات آبوزی ماننود 

 ,Simovich)آورنود سخت پوستان کوچ  را فوراهم موی

2005.) 

مع ووال در نوواحی بسويار ه وووار و  موقوتآبگيرهوای 

ا گيرند. این آبگيرهویدارای خاک های نفوذ ناپدیر شکل م

 به لحاظ داشتن گونه های منحصر بفرد ا  اه يت ویژه ای

نود مع وال عاری ا  شکارچيان اصلی مان ها. آنبرخوردارند

و محول هوای مناسوبی بورای  اندگونه های مختل  ماهی 

 یست بسياری ا  گونه های مهم و در معرض خطور نظيور 

ميوان سوایر ا  ه چنين محسوب می شوند. ها پریان ميگو

بی مهرگانی که قادر به  یست در چنوين  یسوتگاه هوایی 

هستند می توان به گونوه هوای مختلو  سوخت پوسوتان 

د. ا  اشواره کورنيز  تنان گردان و مانند دافنی ها، پاروپایان

مه ترین خصوصيات این گوروه ا  سوخت پوسوتان توليود 

کوه قوادر بوه تح ول شورایط ناپایودار و  ،تخم مقاوم است

حيطی ناشی ا  خش  شدن متوالی  یسوتگاه هوا سخت م

(. Brendonck et al., 2008) اسووتدر فصووول خشوو  

سخت پوستان کوچو  سواکن آبگيرهوای فصولی شوامل 

آبشش پایان )پریان ميگو، ميگوی و غی، ميگوی صودفی( 

 و ک  های آبی )دافنی ها(، 

در مرحله ی خشکی برکه به صورت نتاج خفته، مقاوم 

ا، جنين ها یا تخم ها( در خاک  نده به خشکی )سيست ه

ت می مانند. به دنبال آبگيری، آنها شکوفا شده و به سورع

. چرخوه دی آورنوم ن و می یابند و نسل جدیدی را بوجود

 ندگی آنها کامل و سریع است چون آبگيرهوا، بوی دوام و 

 (.Seidgar, 2006موقتی هستند )

ت به لحاظ بوم شناسی، این  یسوتگاه هوای آبوی موقو

شورایط فيزیکوی و شوي يایی  دارای محيط های آبی جزو

 شووندآشوکار موی مواقع سويالبیبسيار متغير ند که طی 

(Boven et al., 2008; Nhiwatiwa et al., 2011; 

Rogers, 2014; Williams, 2006 .) 

برخووی ا  عواموول فيزیکووی و شووي يایی آب در ایوون 

تعيوين   یستگاه های موقت و پرتنش )به ویژه شوری( در

پراکنش گونوه هوا غالبيوت دارنود. ميوزان تح ول چنوين 

شرایطی عامل محدود کننده پراکنش و فراوانی گونوه هوا 

 است. 

در چنين  یستگاهی، دوام و تعوداد نسول گونوه هوای 

موجود در سال وابسته بوه خشو  شودن و پورآب شودن 

. (Atashbar et al., 2016)مجوودد بووا آب شوويرین دارد 

 ا  ای گسوترده طيو  با ارتباط ه ها در یستگاه برخی گون

 (.Meintjes, 1994شي يایی قرار دارد ) و فيزیکی شرایط

در سال های اخير مطالعات  یادی در  مينوه تو یوع و 

کوچ  در ایران انجام گرفتوه  نپوستا سختتنو   یستی 

 Pourahadتحقيقوات  است که بعنوان ن ونه می توان بوه

Anzabi ( 2016و ه کوووواران ،)Peyghan  و ه کوووواران

(2014 ،)Kholfe Nilsaz (2009 ،)Sabkara and 

Makaremi (2013 ،)Salavatian ( 2010و ه کوووواران ،)

Seidgar (2006 ،)Vosoughi ( 2010و ه کوووووووواران ،)

Abatzopoulos ( 2006و ه کاران ،)Cottenie  و ه کاران

(2001 ،)(2001) Deepthi  ،Golzari ( 2009و ه کاران ،)

Mabidi ( و 2016ه کاران ) وSimovich   (2005) اشواره

 کرد. 

با این وجود مطالعات محودودی در  مينوه پوراکنش و 

تنو   یستی موجودات ساکن در آبگيرهای موقت صوورت 

گرفته اسوت. در بررسوی هوایی انجوام گرفتوه در منطقوه 

آذربایجان غربی و شرقی گونه های منحصور بوه فوردی ا  

 يا و پریوان ميگوهوا گوزار  آبشش پایان بزرگ نظير آرت

 ,Seidgar, 2006; Atashbar et al., 2008گردیده است )

2014, 2016; Atashbar and Agh, 2012 منطقووه .)

رشووکان بووه عنوووان بخشووی ا  ناحيووه اکولو یوو  دریاچووه 
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اروميه، به لحاظ داشتن آبگير های فصلی ا  اه يت  یادی 

 برای حيات وحش بخصووص پرنودگان سواکن در منطقوه

 برخوردار است. 

 این منطقه ا  لحاظ تنو   یستی ک تر مورد توجه قرار

گرفته است و گاهی نيز توسط فعاليت های انسوانی موورد 

تهدید جدی بوده است. لذا در این تحقيق بخشی ا  تنوو  

 یستی آبگيرهای بهاری این منطقه با هودف شناسوایی و 

. مورد مطالعه قورار گرفوتسخت پوستان کوچ  پراکنش 

ه چنووين در ایوون پووژوهش بووه نقووش شوورایط فيزیکووی و 

 شي يایی مختل  در این روند توجه گردید، چرا که نتوایج

تواند در مدیریت  یست محيطی منطقه به کوار حاصل می

 رود. 

 هاروش و مواد .2
 یکیمنطقه رشکان در بخش مرکزی شهر اروميه و در نزد

 ꞌ 37 °45ꞌ E 56 °36) هياروم اچهیدر یجنوب غربساحل 

N  )آبگير فصلی در دو  14مطالعه، ا   این . درددار قرار

ن ونه برداری  1396نوبت ) فروردین و اردیبهشت( سال 

ها شامل شد. برخی ا  شرایط فيزیکی و شي يایی  یستگاه

 ع ق متوسط با استفاده ا  شاخص مدرج، درصد پوشش

گياهی بصورت تخ ين ا  طریق مشاهده، شفافيت آب با 

محلول  (، اکسيژنSecchi diskاده ا  سکی دیس  )استف

سنج  یشور(، شوری )AZ8403سنج مدل  ژنياکسآب )

دما، هدایت الکتریکی، مواد  (،S-10  ATAGO مدل

بصورت pH (CRISON MM 40 ) و جامد محلول

های آب جهت شدند. ه چنين، ن ونه گيری اندا ه ميدانی

ت تهيه و به بررسی نيترات، فسفات کل، قليا يت و کدور

توسط دستگاه ه راه یخ به آ مایشگاه منتقل و 

PALINTEST 7500  .مورد سنجش قرار گرفتند

ا  فيلتر  ه چنين، برای اندا ه گيری مواد معلق نامحلول

. (De Roeck, 2007)استفاده گردید  (GF/C)وات ن 

ا  دستگاه اسپکتوفومتر  a برای تعيين ميزان کلروفيل

BioTek استفاده شد 750و  665وج در دو طول م 

(Dere et al., 1998 .) 

 فيلتر طریق ا  برکه هر های سخت پوستان در ن ونه

 به بسته ليتر، 500 الی 20) آب مخصوص حجم کردن

  100 گيریا  تور پالنکتون استفاده با(  یستگاه اندا ه

 

 

 

 

 

 

 

 مطالعه، رشکان منطقه مورد ییایجغراف تیموقعنقشه  -1شکل

ن ونه های ج ع آوری شده  نی ج ع آوری گردید.ميکرو

و  درصد( تثبيت70در ظروف مع ولی با استفاده ا  الکل )

 به آ مایشگاه منتقل شدند. 

به دست آمده با  در آ مایشگاه، ن ونه های جانوری

 و بر (ZEISS SV 11)استریو ميکروسکوپ  استفاده ا 

مورفولو یکی، در سطح جنس  های ویژگی اساس

 Gordon, 1997; Dodson and) یی شدندشناسا

Frey, 2001; Naturalium, 2006; Boehler et al., 

2012.) 

 تجزیه و تحلیل داده ها .2.2

 وی کیزيف یفاکتورها نيب( Correlation) یه بستگ

با استفاده ا  ها  یستگاه موجودات  نده و یی محيط،اي يش

انونی آناليز ه بستگی کو  Canoco ینرم افزار آمار

(Canonical correlation analysis: CCA) مورد 
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 استفاده با پوستان سخت یستی  تنو . گرفت قرار یبررس

 ( = 1D - )  پسونيس تنو  شاخص ا 

(1949Simpson, )، نریو شانون تنو  شاخص (Ln 

=´H( )1963Shannon and Weaver, )، 

 ,I( )Margalef = ) مارگال  یگونه ا یشاخص غنا

 Berger) (D= پارکر )-برگر تراکمشاخص  ،(1951

and Parker, 1970 ،برآورد شد. در روابط فوق )Ni 

 در موجود افراد کل تعداد N و است ام i گونه افراد تعداد

  .است ن ونه

 . نتایج 3 

  زیستگاه  . ویژگی های آب3.1 

      شي يایی  و نتایج حاصل ا  بررسی ویژگی های فيزیکی

آب در هنگام  نشان داده شده است. ع ق 1آب در جدول 

متر ثبت  سانتی 60 و 22 ها بينن ونه برداری ا   یستگاه

گرم در  35 و 0ها در محدوده گردید. شوری آب  یستگاه

درجه سانتی گراد اندا ه  5/27 و 3/19 ليتر و دما بين

نيترات  و کل فسفات ری گردید. ميانگين غلظتگي

 ميلی گرم در ليتر تعيين گردید. 06/2و  44/0بترتيب 

امنه تغییرات شاخص های کیفی آب در برکه های بهاری منطقه رشکان ارومیهد-1جدول   

 حداکثر حداقل میانگین واحد شاخص

     فیزیکی و شیمیایی

ترميلی  ی نس در سانتی م هدایت الکتریکی  36/6  03/0  70/48  

11/11 ميلی گرم در ليتر اکسيژن محلول  97/8  67/13  

50/22 ميلی گرم در ليتر مواد جامد معلق  15/4  00/65  

96/1 ميلی گرم در ليتر مواد جامد محلول  12/0  24/5  

94/22 درجه سانتی گراد دما  3/19  50/27  

34/35 سانتی متر شفافيت  75/18  00/55  

رم در ليترميلی گ فسفات کل  44/0  13/0  55/1  

06/2 ميلی گرم در ليتر نيترات کل  89/0  45/7  

50/217 ميلی گرم در ليتر قليایيت  50/102  00/460  

22/4 گرم در ليتر شوری  00/0  00/35  

pH  00/9  17/8  08/10  

     زیستی

0048/0 ميکرو گرم در ليتر aکلروفيل   0035/0  0076/0  

91/20 درصد پوشش گياهی  00/1  25/51  

 5719391 491333 299617 تعداد در مترمکعب ميکرو   وپالنکتون ها

 404 0 101 تعداد در مترمکعب آبشش پایان بزرگ

     جغرافیایی

72/42 سانتی متر ع ق  22 00/60  

 1295 1279 1286 متر ارتفا  ا  سطح دریا
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 و فراوانی سخت پوستان  توزیع. 3.2

سخت پوستان جنس ا   18  در مج و قيتحق نیا در

 ییشناسا مورد رشکان منطقهبهاری  یهابرکه  درکوچ  

 راستهجنس متعلق به  8که  بيترت نیبد. گرفت قرار

رده  ری جنس متعلق به  5 ،(Cladocera) اکالدوسر

 راستهدو جنس متعلق به  ،(Copepoda) اکوپه پود

 راستهجنس متعلق به   ی ،(Anostraca) آنوستراکا

رده  به متعلق جنس  ی ،(Notostraca) تراکاتوسنو

 به متعلق نيز جنس  ی و (Ostracoda) اوستراکودا

)جدول ( بودند Spinicaudata) کوداتا ینياسپراسته 

 .(2؛ شکل 2

 منطقه رشکان.در  آنها یفراواندرصد و گونه های شناسایی شده  -2جدول 

 درصد فراوانی )%( گونه جنس خانواده

Daphniidae 

 

 Daphnia pulex 12 

Daphnia Daphnia magna 6/5 

 Daphnia similis 9/0 

Simocephalus 
Simocephalus exspinosus 6/1 

Simocephalus vetulus 8/0 

Ceriodaphnia 
Ceriodaphnia dubia 4/2 

Ceriodaphnia reticulata 4 

Scapholeberis Scapholeberis aurita 8/0 

Leptodora Leptodora kindtii 3/15 

Chydoridae Alona Alona rectangul 8/0 

Moinidae Moina Moina salinarum 4/23 

Macrothricidae Macrothrix Macrothrix hirsuticonis 8/0 

Cyclopidae 

 

Diacyclops 
bicuspidatus Diacyclops 3/4 

Diacyclops bisetosus 2/3 

Acanthocyclops Acanthocyclops robustus 5/6 

Cyclops sp. Cyclops 2/3 

Canthocamptinae 

 

Bryocamptus Bryocamptus minutus 5/1 

Canthocamptus Canthocamptus sp. 4/2 

Cypridinidae Cypria Cypria sp. 5/6 

Leptestheriidae Leptestheria 
Leptestheria 

compleximanus 
8/0 

Branchinectidae Branchinecta Branchinecta orientalis 8/0 

Artemiidae Artemia parthenogenetica Artemia 8/0 

Triopsidae Triops Triops cancriformis 6/1 

 

http://www.photomacrography.net/forum/viewtopic.php?t=5198&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Chydoridae&action=edit&redlink=1
http://animaldiversity.org/accounts/Macrothricidae/classification/#Macrothricidae
http://animaldiversity.org/accounts/Macrothrix/classification/#Macrothrix
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=149909
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Macrothrix hirsuticonis (k ،)Moina salinarum (d ،)گونه های:  Branchiopodaرده  -2شکل

Simocephalus vetulus (c ،)Simocephalus exspinosus (g ،)Daphnia pulex (a،)Daphnia  magna  (b ،)

Daphnia similis (i ،)Alona rectangul (e ،)Scapholeberis aurita (j ،)Leptodora kindtii (l ،)

Ceriodaphnia dubia (h ،)Ceriodaphnia reticulata (f ،)Leptestheria compleximanus (o ،)

Branchinecta orientalis (n ،)parthenogenetica Artemia (p ،)Triops cancriformis (m؛)  رده

Hexanauplia  :گونه های Diacyclops bicuspidatus (t،) bicuspidatus Diacyclops (s ،)Diacyclops 

bisetosus (q ،)Acanthocyclops robustus (u ،)Cyclops sp. 

http://animaldiversity.org/accounts/Branchiopoda/classification/#Branchiopoda
http://www.photomacrography.net/forum/viewtopic.php?t=5198&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
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مختلف در منطقه رشکان.  یو حضور گونه ها یطیعوامل مح نینشان دهنده ارتباط ب CCAنمودار  -3 شکل

 تیشفاف(، DO) محلول ژنیاکس(، TEMباشند: دما ) یم رینمودار بشرح ز نیاستفاده شده در ا یکدها

(TRA ،)یکیالکتر تیهدا (EC ،)یشور (SAL ،)pH (pH ،)تراتین (NIT ،)فسفات (PHOکلروف ،)لی a 

(CHL( مواد محلول معلق ،)TDS ،)معلق جامد مواد (TSS)، عمق (DEP ،)کدورت (TUR )یاهیگ پوشش و 

(VEG)( ایستگاه ،S.) 

  گونه ها ترکیب بر توزیع و محیطی عوامل نقش.3.3 

نشان داد که ميزان  CCAنتایج حاصل ا  آناليز آماری 

 2/27اول و دوم بترتيب  های ا  مولفه تاثيرگذاری هری 

تغييرات  درصد 3/50 در مج و  که درصد است 1/23و 

بر  بود. گونه ها -)واریانس( مربوط به عوامل محيطی 

دما، کدورت،  فاکتورهایمقدار  ، افزایشاساس مولفه اول

بيشترین  aی و کلروفيل اهيپوشش گمواد جامد معلق، 

محلول، شوری، هدایت  جامد مثبت و موادتاثير گذاری 

بيشترین تاثير گذاری منفی را در  pH الکتریکی و

-گستر  و پراکنش گونه های شناسایی شده در  یستگاه

ه چنين بر اساس مولفه دوم،  .های منطقه را داشت

 aی و کلروفيل اهيپوشش گآب،  کدورتافزایش مقدار 

الکتریکی و  یتبيشترین تاثير گذاری مثبت و افزایش هدا

شوری بيشترین تاثير گذاری منفی را در پراکنش گونه ها 

در بسياری ا  موارد حضور و یا  (.3)شکل در منطقه داشت

عدم حضور گونه های ه زیست در ی   یستگاه برای 

تشکيل جامعه تاکسونی ا  ه دیگر متاثر می گردند. 
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ر ميزان اثر گذاری متقابل گونه های موجود را می توان د

(. بيشترین اثرگذاری >05/0pمشاهده ن ود ) 3جدول 

 Cypriaمتقابل مثبت مربوط به جنس های 

و  Moina، Leptodoraو  Leptodora  ،Cypriaو

Moina  ( 997/0، 998/0، 000/1)به ترتيب با ميزان

است. ک ترین ميزان اثرگذاری متقابل منفی مربوط به 

 ، Ceriodphniaو Acanthocyclopsجنس های 

Bryocamptus  وMacrothrix، Cyclops  و

Simocephalus  258/0، -271/0)به ترتيب با ميزان-

 ( است.-247/0، 

 تنوع زیستی و تراکم گونه ای، غنای .3.4  

  تنو   یص هاخمربوط به شا یها یحاصل ا  بررس جینتا

 جیبر اساس نتا  الصه شده است. خ 4در جدول  یستی 

  پسونيو س وینر-شانون یابدست آمده ا  شاخص ه

سخت پوستان در منطقه رشکان  یستیتنو    نیشتريب

ماه و  بهشتیدر اردن ونه برداری  مربوط به نوبت دوم

ماه  نیاول در فرورد نوبت یمربوط به ن ونه بردار نیک تر

در ن ونه  یو تراکم گونه ا  یغنا نیشتريب ني. ه چ بود

 . دینوبت دوم مشاهده گرد یبردار

 شاخص های تنو   یستی مربوط به گونه های سخت پوستان در منطقه رشکان. -4 ولجد

 تراکم

 ارکر(پ-)برگر

 یا گونووه یغنووا

 )مارگال (

 تنو 

 )شانون(

 تنو 

 ( پسوني)س
  مان

 (نی)فرورد اول نوبت 157/0 816/0 578/0 242/0

677/0 163/1 632/1 494/0 
 دوم نوبووووووووووووت

 (بهشتی)ارد

 کل 567/0 509/1 942/0 743/0

 

 .بحث و نتیجه گیری 4
تنو  و پراکنش گونه های  دنيا ا  نقاط یاريه انند بس

به شودت تحوت در منطقه رشکان سخت پوستان مختل  

 نوده و غيور  نوده بوود. در ایون  یطيمح متغيرهای ريتاث

جنس ا  سخت پوستان متعلق بوه  18مطالعه در مج و  

ستراکا، اوستراکودا کالدوسرها، کوپه پودها، آنوستراکا، نوتو

و اسپينی کوداتوا ا  برکوه هوای موقوت و بهواری منطقوه 

نشوان  یداني. مطالعات مرشکان مورد شناسایی قرار گرفت

 طیدر منطقوه رشوکان بوا شورا یفصولبرکه هوای داد که 

ا   یشووند و برخو یم ليتشک ییاي يش وی کیزيمختل  ف

  تنوو aکدورت، مواد جامد معلق و کلروفيول  ريعوامل نظ

 توایو نها یبصورت فرد هاستگاهیا     یرا در هر  یستی 

قورار دهود. بوه  ريتحت تواث یو منطقه ا یمحل اسيدر مق

و تنو  گونه ها نسبت  یماه فراوان نیعنوان مثال در فرورد

بوا  یولو ،ک تور بوود بهشوتیدر مواه ارد یبه ن ونه بردار

 راتييوو تغ هاستگاهیدما و بدنبال آن کاهش آب   شیافزا

رخ داد،  ییاي يو شو یکویزيدر اکثور عوامول ف کوه یادی 

 یهوا بطوریکوه جونس افوتی شیافوزا زيون یتنو  گونه ا

Ceriodaphnia ,Macrothrix ،Moina ،Scapholeberis 

،Leptodora  ،Leptestheria  ،Branchinecta ،

Artemia،Triops   مشوواهده  اردیبهشووت موواهفقووط در

ی های فيزیکوویژگی نقشمطالعات متعددی در  .دندیگرد

در جوامووع   وپالنکتووونی  گيووریشووکلدر  شووي يایی و

براساس  .های موقت به خوبی مشخص شده است ستگاهی 

جواموع ه ين مطالعات هر گونه تغيير و توالی در ترکيوب 

 بيبووه شووجووانوری در چنووين  یسووتگاه هووایی در پاسووخ 

 ;Jeffries, 1994محيطی صورت موی پوذیرد ) یرهايمتغ
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Nhiwatiwa, 2011 بنووابراین، چنووين الگووویی در برکووه .)

های موقت و فصلی نشان دهنده سا گاری سخت پوستان 

مورد مطالعه با تغييرات محيطی در این نو  ا   یستگاه ها 

ست  و این عوامل منجر به پيدایش تودریجی و تغييور در 

 ساختار جوامع در ی  دوره  مانی کوتاه می شود.

کوه وجوود تنوو   ن دادنشوا بررسی ه بستگی کانونی

هوا در اردیبهشوت مواه در  یسوتگاهسخت پوسوتان باالی 

رابطه مستقي ی با افزایش برخوی ا  فاکتورهوای محيطوی 

و ميوزان توليود جلبو   ، پوشوش گيواهیآب یدمامانند 

هوا دارد، در صورتی که کاهش تنو  در برخی ا   یسوتگاه

 ات رييوتغ نیوا در رابطه مستقيم با افوزایش شووری بوود،

 نیووا ريووو کوواهش رشوود و تکث شیافووزا جووهينت در بيشووتر

 صوورت موی گيوردو کواهش دموا  شیموجودات بوا افوزا

(Sabkara and Makaremi, 2013; Salavatian et al., 

2010; Atashbar et al., 2014; Padate et al., 2014 ،) و

قابول  یغوذا زانيوو م یجلبکو ییوابسوته بوه شوکوفا بعد

. ه چنوين مطالعوات نشوان داده اسوت طياستفاده در مح

شدیدا تحت تواند  یم مهرگان یساختار جامعه ب است که

توواثير تغييوورات شوووری در آبگيرهووای موقووت باشوود 

(Waterkeyn et al., 2008 ا  طرفی نتایج نشان داد کوه .)

پوشش گياهی نقش مووثری در بواال بوردن تنوو   افزایش

  ویژگيهای گونه ای در آبگيرها دارد. پوشش گياهی یکی ا

مهم در بخش های حاشيه ای آبگيرهای موقوت محسووب 

می شود که ساختار جامعوه   وپالنکتوونی را تحوت تواثير 

 .(Jocqué 2007; De Roeck et al., 2007قرار می دهود )

رشد مداوم گياهان آبزی و جلب  های تو  سولولی و پور 

سلولی در فصل بهار احت اال باعث افزایش جوامع و غنوای 

(. ه چنووين Boven et al., 2008ای مووی شووود ) گونووه

پوشش گياهی شورایط مناسوی را بورای تشوکيل جواموع 

( فوراهم Taniguchi et al., 2003مخلت    وپالنکتوونی )

آورده و موجب ایجاد پناهگاه مناسب برای این موجوودات 

(Van de Meutter et al., 2005موی ) گوردد. بور اسواس

چنين اسوتنباط ن وود کوه توان می CCAنتایج حاصل ا  

اغلب گونه ها احت اال براساس نيا  هوای  یسوت محيطوی 

و با  (،3های یکسانی قرار می گيرند )شکل مشابه در گروه

به عنووان مثوال ت وام گونوه  دارند. یارتباط مثبته دیگر 

( و برخووی ا  Brtek and Mura, 2000) Artemiaهووای 

( ترجيحوا Anufriieva, 2015) Bryocamptusگونه های 

در آب شور  یست می کنند. ه چنين، گونه هوایی ماننود 

Triops  وLeptestheria (Daday, 1910 عوووادت بوووه )

ه چنين بر اسواس نتوایج   ندگی در آبهای شيرین دارند.

هووای آب شووور حاصول، ميووزان مووواد مغووذی در  یسووتگاه

بصورت کامال ه اهنگ با شووری آب افوزایش یافوت کوه 

کاهش توليدات گياهی یا بعبوارتی رشود احت اال مرتبط با 

هوای آب شويرین گياهان است. با این وجود، در  یسوتگاه

مقادیر موواد مغوذی بوه دليول افوزایش توليودات گيواهی 

تاثير افزایش شووری آب در کواهش رشود و  کاهش یافت.

توليدات جلبکی توسط مطالعات متعددی مورد تا يد قورار 

 ,.Gonçalves et al., 2006; Church et alگرفته اسوت )

مطالعوه  نیودر ا CCAحاصول ا   جینتوا (. ه چنين2017

 یطيمح یرهايمتغبرخی ا  قابل توجه منفی و نقش  موید

سووخت پوسووتان در  جوامووع گيووری در شووکل pHماننوود 

سيستم های آبی است. بطور کلی مطالعه  یادی در موورد 

بعنوووان متغيور محيطوی موووثر در جواموع بووی pH تواثير 

آبی در مقياس محلی گزار  نگردیده اسوت، اموا مهرگان 

در بعد منطقه ای ی  عامل بسيار موثر شناخته می شوود 

(Nicolet et al., 2004). و  تيا يقلpH بيترک می توانند 

را بصورت غير مستقيم ا  طریق تاثير  ینکتونال  وپ جوامع

قورار  ريتحوت تواثگيواهی  هياول داتيتولگذاری بر  ميزان 

 (.Devetter, 1998دهند )

تنوو   یهواو شواخص یا گونه یغنا یالگوهاهر چند 

اکوسيستم هوای   يتوص یبرا یا به طور گسترده یستی 

ا   ک ویتعوداد  ، ولویرنوديگیمو قورار استفاده مورد آبی

و  یمختل   موان یهااسيرا در مق یستیمطالعات، تنو   

 ;Nicolet et al., 2004) اند قرار داده یمورد بررس یمکان

Steinberg et al., 2009  ترین  یاتيح(. تغييرات دمایی ا

و  سوتگاهیبوودن   یفصولفاکتورهای محيطوی اسوت کوه 

 موان بر  بطور مستقيم رای  ،کندیم نييتعساکنين آن را 
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گوذارد یمو ريموجوودات  نوده تو ث ن وورشد و پيدایش و 

(Velasco et al., 1993; Gabi, 2015; Padate et al., 

ذا، بر اساس نتایج بدست آموده ا  ایون تحقيوق (. ل 2014

توان چنين بيان ن ود که افزایش نسبی دموای محويط می

بصوورت مسوتقيم و و غيور مسووتقيم بوا اثور گووذاری روی 

باعوث ، در آب غذا و توليد ییاي يو ش یکیزيف اتيخصوص

سوخت  یسوتی تنوو  افزایش قابل توجوه شواخص هوای 

 در منطقه رشکان خواهد شد.پوستان 

نشوان داد کوه  قيوتحق نیواحاصل ا   جینتا یکل طورب

سواختار کننوده در  نيويتع یعوامل اصلا   یفصل راتييتغ

در برکه های بهاری به ش ار می روند و ی  رابطوه  جامعه

مشخصی بين عوامل محيطی و تغيير پذیری شاخص های 

منطقوه ا  تنوو   نیوا تنو  گونه ای وجود دارد. اگور چوه

ا  نقاط  یاريه انند بس ی، ولاستار برخورد یخوب یستی 

ا  سوی گسوتر  فعاليتهوای  یمختلف یدهایبا تهد مشابه

انسانی مانند رشود و توسوعه منواطق شوهری، صونعتی و 

ویوژه ا  سووی سوا مان توجوه  است و بهروبرو کشاور ی 

 های مرتبط بوا دریاچوه اروميوهدخيل در احياء اکوسيستم

 د. دار ا ين
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