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ABSTRACT
Climate is an important influential element in the field of environment; So that the optimal management of
aquatic and terrestrial ecosystems is not possible without serious attention to climatic conditions. In recent
decades, water bloom of aquatic ecosystems has grown significantly. This risen growth is due to natural changes
in climate patterns and distribution mechanisms of species, affected by environmental factors. The Goals of
this study, as a retrospective research, are; a) evaluation of changes in the dominant pattern of phytoplankton
communities in Aras Dam Lake in 2008 and 2013, b) investigation of the impact of meteorological, physical
and chemical factors on phytoplankton population growth in the study area. Data sampling was carried out
seasonally in three positions, namely Dam entrance, middle of lake and Dam output. At each gaging position,
data were collected to identify and count phytoplankton and to analyze several water chemical factors. Satellite
data were received from the MODIS sensor and chlorophyll a images were obtained. The highest levels of
chlorophyll a in summer of 2008 and 2013 were 12.71 and 10 (mg/m3), respectively. Results showed that the
abundance of phytoplankton had a high correlation with the concentration of chlorophyll. In summer, the high
temperatures and pH affect bloom of Cyanobacterial communities. Usually, Cyanobacterial blooms were
related to high values of temperature, pH and high concentration of the dissolved oxygen in summer. The results
of principal component analysis and multiple regression showed that the air temperature is the most important
factor in chlorophyll changes. The correlation coefficient between chlorophyll and air temperature was
calculated to be 0.72. Change in the dominant pattern of phytoplankton communities towards Cyanobacterial
pattern was observed in Aras Dam Lake, showing domination of Cyanophyta branch in all seasons of 2008
compared to 2013. This result may be caused by changes in the temperature and precipitation patterns over the
study area.
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 . 1گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران،کرج ،ایران.
 . 2گروه علوم و زیست فناوری گیاهی ،دانشکده علوم و فناوری زیستی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 .3مرکز تحقیقات آرتمیای کشور ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،ارومیه ،ایران
(تاریخ دریافت -1399/8/20 :تاریخ بازنگری -1399/10/13 :تاریخ تصویب)1399/11/8 :

چکيده
اقلیم از عناصر مهم تأثیرگذار در عرصه محیط زیست است و مدیریت بهینه زیستبومهای آبی و خشکی بدون توجه به
شرایط اقلیمی امکانپذیر نیست .در دهههای اخیر شکوفایی جلبکی اکوسیستمهای آبی رشد قابلتوجهی داشته است .به
نظر میرسد این افزایش ناشی از تغییرات الگوهای آب و هوایی و تأثیر آن بر توزیع و فراوانی گونههای فیتوپالنکتونی است.
از مهمترین اهداف پژوهش حاضر بهعنوان پژوهشی گذشتهنگر میتوان به این موارد اشاره نمود :الف) تعیین جوامع غالب
فیتوپالنکتونی و ارزیابی تغییرات الگوی پراکنش آنها در دریاچه سد ارس در سالهای  1387و 1392؛ و ب) بررسی
تأثیرعوامل هواشناسی و فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب بر رشد جمعیت فیتوپالنکتونها در دریاچه سد ارس .در این
مطالعه ،نمونهبرداری به صورت فصلی و از سه ایستگاه ورودی سد ،وسط دریاچه و خروجی سد انجام شد .در هر ایستگاه
نمونههایی برای شناسایی و شمارش فیتوپالنکتونها و آنالیز فاکتورهای شیمیایی آب جمعآوری شدند .دادههای ماهوارهای
از سنجنده  MODISدریافت شد و بر مبنای آن مقادیر کلروفیل  aبه دست آمد .باالترین میزان کلروفیل  aدر تابستان
سالهای  1387و  1392بهترتیب با مقادیر  12/71و ( 10میلیگرم بر مترمکعب) ثبت گردید .نتایج نشان داد که فراوانی
فیتوپالنکتونها همبستگی باالیی با غلظت کلروفیل زیستبوم آبی دارد .نتایج آنالیز مؤلفههای اصلی و رگرسیون چندگانه
نشان داد ،دمای هوا بیشترین سهم را در تغییرات غلظت کلروفیل دارد .بهطوریکه ضریب همبستگی بین میزان کلروفیل و
دمای هوا  0/72محاسبه گردید .همچنین نتایج نشاندهنده تغییر الگوی جوامع فیتوپالنکتونی در منطقه بسوی غلبه نسبی
سیانوباکتریها در تمام فصول سال  1392نسبت به سال  1387است .به نظر میرسد تغییرات الگوی دما و بارش منطقه
را میتوان از عوامل اصلی تأثیرگذار در ارتباط با این تغییر بهشمار آورد.
واژههای کليدی :تغییرات آب و هوایی ،فیتوپالنکتون ،بلوم جلبکی مضر ،سیانوباکتری.

مقدمه
در دهههای اخیر شکوفایی جلبکی ،بهویژه شکوفایی جلبکهای
تولیدکننده سم ،در زیستبومهای ساحلی جهان رشد قابلتوجهی
داشته است .یکی از عوامل مهم مؤثر بر توسعه جوامع
سیانوباکتریایی و شکلگیری بلومهای جلبکی ،تغییرات آب و
هوایی ،به ویژه افزایش دمای هوا و به دنبال آن افزایش دمای آب
است ).(Zhang et al., 2012; Wagner and Adrian, 2009
میتوان گفت ،شرایط هواشناسی از عوامل مهم شکلگیری و
توسعه اجتماعات جلبکی هستند؛ تا آنجا که متغیرهای هواشناسی
بهعنوان عواملی تعیینکننده در توسعه بلومهای جلبکی شناخته
میشوند ).(Elliott, 2012; Reichwaldt and Ghadouani, 2012
بسیاری از مطالعات نشان میدهد که افزایش دمای آب و هوا در
محدودهای معین ،احتمال وقوع شکوفایی سیانوباکتریایی را
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افزایش میدهد و میتواند سبب افزایش رشد جلبکها و شکوفایی
برخی گونههای نامطلوب و خطرساز شود .همچنین به نظر می-
رسد برخی تغییرات در الگوی بارندگی و برخورداری یک منطقه
از الگوهای بارش متغیر منجر به ایجاد شرایط مساعد رشد
سیانوباکتریها در منابع آبی خواهد شد ( Reichwaldt and
.)Ghadouani, 2012
در مطالعهای ،عوامل مؤثر بر نوسانات جمعیتی
فیتوپالنکتونهای خلیج فارس (سواحل استان بوشهر) طی
زمستان و بهار  1391-1392ارزیابی گردید .نتایج این تحقیق
نشان داد که عالوه بر توسعه معمول جوامع فیتوپالنکتونی در یک
اکوسیستم آبی ،تغییرات آب و هوایی میتواند وقوع ،شدت و اثرات
رویدادهای شکوفایی جلبکی گونههای مضر را تغییر دهد
) .(Mohsenizadeh et al, 2014در مطالعهای دیگر ،تأثیر عوامل
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محیطی ،بهویژه بار م غذی منابع آب ،بر نوسانات فیتوپالنکتونی
سد ارس بررسی گردید ) .(Mohebbi et al. 2015, 2016بررسی
تغییرات زمانی -مکانی ،تنوع و غنای گونهای فیتوپالنکتونها در
دریاچه سد منجیل نیز نشان داد که ترکیب گونهای دارای
تغییرات زمانی بوده و فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی را میتوان
از مهمترین عوامل تعیینکننده در این ارتباط بهشمار آورد
) .(Yousefi et al., 2016بررسی توالی فصلی فیتوپالنکتونهای
دریاچه سد یامچی در استان اردبیل و ارتباط آن با پارامترهای
فیزیکوشیمیایی آب از دیگر مطالعاتی است که در این زمینه انجام
گرفته است ) .(Panahi et al., 2019بر اساس نتایج این تحقیق،
از نظر توالی فصلی دیاتومها در جمعیت پاییزی و اوایل بهار،
جلبکهای سبز و دینوفالژلهها در جمعیت تابستانی و
سیانوباکتریها در اواخر تابستان غالب بودند .همچنین نتایج
آنالیز  PCAنشان داد که پارامترهای دما ،غلظت سیلیس ،سولفات
و اکسیژن محلول مهمترین پارامترهای تأثیرگذار روی پراکنش
فیتوپالنکتونی در دریاچه بودند .در مطالعهای دیگر ،غالب بودن
جوامع سیانوباکتریها در سواحل جنوبی دریای خزر و در فصل
تابستان گزارش گردید ) .(Bigham et al., 2016مطالعه برخی از
چشمههای آب گرم استان هرمزگان نیز وجود رابطه مستقیم بین
دما و تنوع گونهای سیانوباکتریها را نشان داده است ،به نحوی
که چشمههای آب گرم با دمای باال تنوع کمتر و چشمههای آب
گرم با دمای پایین تنوع بیشتری از جلبکهای سبز-آبی را نشان
میدادند ) .(Arman et al., 2015در مجموع میتوان گفت ،عوامل
متعدد اکولوژیکی میتوانند به صورت روزانه ،هفتگی ،ماهانه و
فصلی بر ساختار فلور جلبکی اکوسیستمهای آبی تأثیر گذار
باشند.
امروزه فیتوپالنکتونها بهعنوان نخستین شاخص وجود
آالیندهها در اکوسیستمهای آبی مطرح میشوند .بهعبارت
دقیقتر ،فیتوپالنکتونها از شاخصهای بیولوژیک کم هزینه و در-
دسترس هستند ) .(Hamzehei, 2012همچنین ،جوامع
فیتوپالنکتونی و تغییرات آنها را میتوان شاخصی از تغییرات
محیطی بلندمدت و کوتاهمدت در زیستبومهای آبی بهشمار آورد.
ذخیره و حفظ منابع آبی سالم در بلندمدت نیازمند درک صحیح
از عوامل مؤثر در افزایش بلومهای جلبکی است (Wongsai and
) .Luo, 2007بدین ترتیب ،تالشهای قابلتوجهی در سطح جهانی
بهمنظور شناخت عوامل محیطی مربوط به این پدیده برای
مدیریت بهتر منابع آب شیرین صورت گرفته است
).(Trojanowska and Izydorczyk, 2010; Le Vu et al., 2010
تحقیقات صورت گرفته نشانگر آنند که هر دو گروه عوامل درون
زا (به عنوان مثال مواد مغذی ،درجه حرارت آب) و عوامل بیرونی

(درجه حرارت هوا ،تابش خورشیدی ،سرعت باد و جهت باد)
میتوانند نقش مهمی در توسعه بلومهای جلبکی ،بهویژه بلوم
سیانوباکتریها ایفا کنند ) .(Howard, 1994شکوفایی
سیانوباکتریایی یکی از شایعترین و در عینحال جدیترین انواع
شکوفایی جلبکی در اکوسیستمهای آب شیرین است که دارای
انتشاری جهانی بوده در بسیاری از موارد منشأ ایجاد مسمومیت
آبزیان است ( Zamyadi et al, 2012., Bartram and Chorus,
.)1999
متغیرهای هواشناسی زمانی اهمیت بیشتری مییابند که
هدف ،طراحی یک سیستم هشداردهنده در ارتباط با شکلگیری
بلومهای جلبکی در منابع آب شرب باشد ).(Hu et al., 2009
نوسانهای کوتاه مدت این متغیرها در رابطه با وقوع بلومهای
جلبکی عاملی تعیینکننده معرفی شده است ).(Wu et al., 2013
بر اساس تحقیقات صورت گرفته ،متغیرهای مختلف هواشناسی
مانند دمای هوا ),Elliott, 2012; Reichwaldtand, 2012
 ،(Ghadouani, 2012; Zhang et al.,2012بارندگی
) ،(Reichwaldt and Ghadouani, 2012ساعات آفتابی (Zhang
) et al., 2012جریان باد )(Liu et al., 2012; Guoa et al., 2019
 2012a,b; Zhang et alبا شکلگیری بلوم سیانوباکتریها و
توسعه جوامع آنها مرتبط است .برخی مطالعات نشانگر آنند که
دیگر متغیرهای هواشناسی مانند رطوبت نسبی ،حداقل دمای
روزانه و مقدار تابش خورشیدی نیز با تراکم سیانوباکتریها ارتباط
دارند ).(Hu et al., 2009
مواد مغذی و آب و هوا محرکهای شناخته شده تغییرات
در اکوسیستم های آب شیرین هستند ;(Ko et al., 2017
) .Monchamp et al., 2018فیتوپالنکتونهای موجود در دریاچه
های آب شیرین شاخصی از تنوع زیستی و تغییرات محیطی می-
باشند (Cupertino et al., 2019; Mateo et al., 2015; Wang
) .et al., 2016تجزیه و تحلیل مشاهدات ده ساله بلوم
سیانوباکتریها در دریاچه ورز در شمال ایتالیا نشان داد که
سیانوباکتریها حجم زیستی قابل توجهی از جامعه فیتوپالنکتون-
ها را دارند و تسلط آنها در در این جوامع از سال  2010به بعد
مشاهده شد ) .(Chirico et al., 2020در مطالعه تنوع مکانی-
زمانی گروه های فیتوپالنکتونی در یک دریاچه اتروفیک کم عمق
مشاهده گردید که در طول فصل مرطوب ،مقادیر زیاد مواد مغذی،
دمای باال و بارندگی شدید باعث ایجاد تغییرات مکانی در جوامع
فیتوپالنکتون می شود ) .(Jin et al., 2020عالوه بر فاکتورهای
هواشناسی ،فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب نظیر دمای آب،
 ،pHشفافیت ،سختی آب ،اکسیژن محلول ،کربنات و بیکربنات،
فسفر کل و نیتروژن کل را نیز میتوان از عوامل تعیین کننده
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ساختار اجتماعات فیتوپالنکتونی در فصول مختلف سال بهشمار
آورد.
رودخانه ارس یکی از بزرگترین رودخانههای شمال غرب
ایران و حوضه آبریز دریای خزر میباشد .علیرغم نقش مهم این
رودخانه در منطقه به عنوان منبع اصلی تأمین آب برای مصارف
مختلف ،کیفیت آب دریاچه پُشت سد ارس از منظر زیستی و
تغییرات جمعیتی فیتوپالنکتونها در مطالعات معدودی مورد
توجه قرار گرفته است .تاکنون در ایران مطالعهای در خصوص
تأثیر متغیرهای آب و هوایی بر رشد جوامع فیتوپالنکتونی این
اکوسیستم آب شیرین صورت نگرفته است .بنابراین این پژوهش
میتواند در ارزیابی جمعیت فیتوپالنکتونی با توجه به تغییر عوامل
آب و هوایی و محیطی موجود تأثیرگذار باشد .مهمترین اهداف
پژوهش ،عبارتند از:
 -ارزیابی تغییرات الگوی غالب جوامع فیتوپالنکتونی در

دریاچه سد ارس در سالهای  1387و .1392
 بررسی تأثیر عوامل هواشناسی و فاکتورهای فیزیکی وشیمیایی آب بر گسترش جوامع فیتوپالنکتونی دریاچه سد ارس.

مواد و روشها
ايستگاههای نمونهبرداری

رودخانه ارس با مختصات جغرافیایی 7′و  39°عرض شمالی و20′
و  45°طول شرقی یکی از بزرگترین رودخانههای شمال غرب
ایران و حوضه آبریز دریای خزر و تأمینکننده بخش مهمی از آب
منطقه است .در این پژوهش سد ارس در استان آذربایجان غربی
بهعنوان نمایندهای از اکوسیستمهای آبی موجود در شمالغرب
ایران در نظر گرفته شد.

شکل  -1نقشه موقعيت منطقه و ايستگاههای نمونهبرداری در سد ارس

به طور کلی ایستگاههای نمونه برداری بر اساس یک روش
آماری با معیارهای مربوط به هدف پروژه انتخاب میشوند .روش
آماری مستلزم تعداد زیادی ایستگاه نمونهبرداری است .با این
وجود ،در اکثر برنامههای پایش به دلیل محدودیت منابع تنها
تعداد حداقلی از ایستگاهها انتخاب می شوند .این مکانها با در
نظر گرفتن اهداف نمونهبرداری انتخاب میشوند تا نمایانگر
جمعیت واقعی فیتوپالنکتونی در سیستم آبی مورد نظر باشند
) .(Mohebbi et al., 2016در مطالعه حاضر ،نمونهبرداری به
صورت فصلی و در مجموع از سه ایستگاه واقع در طول شاخه

اصلی سد صورت گرفت (شکل  .)1گزینش ایستگاههای نمونه-
برداری با توجه به اهداف مطالعه ،با درنظرگیری فاکتورهایی نظیر
موقعیت قرارگیری و ورودیهای پساب به حوزه آبی مورد نظر
صورت گرفت .موقعیت و عنوان ایستگاههای مطالعاتی عبارتند از:
ورودی سد (ایستگاه قنبر کندی) ،وسط دریاچه (ایستگاه سه
چشمه) و خروجی سد (ایستگاه تاج سد) .ایستگاههای مذکور هر
یک معرف شرایط محیطی پیرامون خود بوده و محدوده وسیعی
را شامل میشوند .مشخصات ایستگاههای نمونهبرداری در جدول
( )1ارائه شده است.

جدول  -1مشخصات ايستگاههای نمونهبرداری در سد ارس
شماره ایستگاه

نام ایستگاه

1
2
3

قنبرکندی
سه چشمه
تاج سد

مختصات جغرافیایی
عرض

طول

 39°10´52″شمالی
 39°10´22″شمالی
 39°7´33″شمالی

 45°18´27″شرقی
 45°17´92″شرقی
 45°22´92″شرقی
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شيوه نمونهبرداری

نمونهبرداری در دو دوره زمانی شامل سالهای  1387و 1392
انجام شد و این پژوهش از نوع گذشتهنگر میباشد .این
نمونهبرداریها در تمام فصلهای سال و با هدف ارزیابی زیستی
جوامع فیتوپالنکتونی و تعیین متغیرهای فیزیکی و شیمیایی آب
صورت گرفت.
نمونهبرداری از اعماق مختلف آب هر ایستگاه (عمق  2 ،1و
 3متری از سطح آب) ،در طول شاخه اصلی سد و با کمک
نمونهبردار روتنر 1صورت گرفت .روند عمومی نمونهبرداری در هر
ایستگاه شامل برداشت سه نمونه از عمقهای یک ،دو و سه متری
آب هر ایستگاه ،همگن کردن آنها و تهیه یک نمونه آب از این
مخلوط بود .به منظور به حداقل رساندن آسیب وارده به
فیتوپالنکتونهای موجود در نمونههای آب ،بخشی از هر نمونه به
وسیله فرمالین  4درصد تثبیت شد و بخشی نیز جهت انجام
آنالیزهای فیزیکی و شیمیایی ،بدون تثبیت توسط فرمالین ،در
شرایط فاقد نور و خنک نگهداری و به آزمایشگاه منتقل شد .داده-
های مربوط به اختصاصات فیزیکی آب هر ایستگاه نظیر دماpH ،
و شفافیت آب ،و نیز دادههای مربوط به اختصاصات شیمیایی آب
ایستگاههای مطالعاتی نظیر نیتروژن کل ،فسفر کل ،کربنات،
بیکربنات ،اکسیژن محلول ،کلسیم و منیزیم در راستای اهداف
مطالعه از مرکز تحقیقات آرتمیای کشور ،موسسه تحقیقات
شیالت ایران ،ارومیه دریافت شد .دمای آب بهوسیله دماسنج
جیوهای ،میزان  pHآب توسط  pHمتر دیجیتال  Jenwayو میزان
شفافیت آب با صفحه سشی در هنگام نمونهبرداری اندازهگیری
شدند .در هنگام برداشت نمونه آب ،اکسیژن محلول آب توسط
اکسیمتر قابلحمل اندازهگیری گردید .جهت اندازهگیری غلظت
یون کلسیم 50 ،میلیلیتر از نمونه آب برداشته شده و  2میلیلیتر
سود نرمال ،و به اندازه نوک اسپاتول معرف موراکسید به آن افزوده
شد .سپس محلول بهدست آمده با  0/01 EDTAموالر تیتر شد
تا رنگ محلول بنفش شود .در این مرحله ،بر اساس مقدار EDTA
مصرفی مقدار کلسیم محاسبه گردید .مقدار منیزیم نمونه آب نیز
بر اساس حجم  EDTAمصرفی برای آزمایش کلسیم و سختی کل
محاسبه شد .جهت تعیین غلظت نیتروژن کل و فسفر ،هضم
نمونهها به وسیله پرسـولفات پتاسـیم در دسـتگاه اتـوکالو انجام
شد و اندازه گیری ازت کل با استفاده از ستون کاهشی کادمیم با
معرف سولفانیل آمید در طـول مـوج  543نـانومتر صورت گرفت.
اندازهگیری فسفر کل نیز با استفاده از معرف کلرید قلع در طول
1- Ruttner
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موج 690نانومتر بـه وسـیله دسـتگاه اسـپکتروفتومتر انجام شد.
نتایج ارزیابیها در جدولهای (3 ،2و  )4ارائه شده است.
بررسی جوامع فيتوپالنکتونی

شمارش جلبکها با استفاده از محفظة شمارش  5میلیلیتر
 Utermohlو میکروسکوپ اینورت  Nikonمدل  TS100با
بزرگنمایی  ×400به وسیله روش  (1958) Utermohlانجام گرفت.
در هر نمونه حداقل  50میدان دید یا  100عدد از فراوانترین
فیتوپالنکتونها مورد شمارش قرار گرفت .شناسایی نمونههای
فیتوپالنکتونی بر اساس صفات شاخص هر تاکسون و با استفاده از
کلیدهای شناسایی )Tiffany and Britton ،Prescott(1962
) (1971و ) Bellinger (1992انجام شد .فاکتورهایی نظیر ترکیب
تاکسونومیکی جوامع فیتوپالنکتونی ،غنای گونهای ،غالبیت و تنوع
گونهای در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت .تنوع گونه ای
بوسیله شاخص ) (Shannon and Weaver, 1963و با استفاده از
فرمول زیر تعیین شد:
)𝑖𝑃( 𝑛𝑙 𝑖𝑃 𝛴 = 𝐻′
(رابطه )1
که در آن  :N ، Pi = n/Nکل تعداد فیتوپالنکتونها :n ،تعداد
افراد هر گونه میباشد.
ارزيابی متغيرهای محيطی و شيميايی آب و متغيرهای
هواشناسی

متغیرهای هواشناسی از نزدیکترین ایستگاه به محل نمونهبرداری
یعنی ایستگاه جُلفا در مقیاس روزانه استخراج شدند .متغیرهای
مورد نظر عبارت بودند از :بارش ،دمای هوا ،جهت و سرعت باد و
ساعات آفتابی .ارتباط این متغیرها با میزان کلروفیل کل آب و
فراوانی جوامع فیتوپالنکتونی با استفاده از روش رِگرسیون
چندگانه ارزیابی شد .یکی از روشهای مرسوم در تحلیل چند
متغیره ،تکنیک رگرسیون خطی چندگانه ) (MLRاست .بر اساس
تحلیل رگرسیونی ،یک رابطه خطی بین متغیر وابسته با یک
(رگرسیون خطی ساده) یا چند (رگرسیون خطی چندگانه) متغیر
مستقل برقرار میشود.
تکنیک آماری تجزیه و تحلیل مؤلفه های اصلی (Principal
) ،Component Analysisروشی از آنالیزهای چند متغیره آماری
است که تعداد کمتری از عوامل را از میان عوامل اولیه گزینش
میکند ،به طوری که تعدادی از اطالعات کماهمیت حذف می-
شوند ) .(zare, 2010اولین مؤلفه اساسی استخراج شده ،بیشترین
مقدار پراکندگی دادهها را در مجموعه دادهها در نظر میگیرد،
بدان معنی که اولین مؤلفه حداقل با تعدادی از متغیرها همبسته
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است .دومین مولفه استخراج شده دو ویژگی مهم دارد ،اول اینکه
این مؤلفه بیشترین مجموعه دادهها که توسط مؤلفه اول محاسبه
نشده است را در نظر می گیرد و دوم اینکه با مؤلفه اول همبستگی
ندارد .به عبارتی ،همیشه مولفه اصلی اول بیشترین مقدار واریانس
و مولفههای آخر کمترین واریانس را شرح میدهند .در این
تحقیق ،از روش  PCAبرای گروهبندی متغیرها در تعدادی مولفه
اصلی استفاده شد که هر مولفه اصلی ،ویژگی خاصی از دادهها را
در فضای چند متغیره بیان میکند.
در این پژوهش ،از دادههای سنجنده  Modisماهواره Aqua
جهت پایش ماهوارهای میزان کلروفیل آب استفاده شد .با توجه
به دقت مناسب و کارآیی بیشتر دادههای سنجنده  Modisبا
تفکیک مکانی  1کیلومتر در مقیاس روزانه ،این سنجنده برای
ارزیابیهای مطالعه حاضر در نظر گرفته شد .این دادهها با عضویت
در سایت سازمان فضایی ایاالت متحده (ناسا) و از بخش ocean
 colorاین سایت تهیه شد .با توجه به اینکه دادهها در سطوح ،0
 2 ،1و  3بصورت روزانه قابل برداشت می باشند ،برای اهداف
مختلف از دادههای یک سطح خاص استفاده میشود .در اینجا
تصاویر سطوح  1و  2که تصحیح شدهاند و دربرگیرنده دادههای
کلروفیل-آ می باشند ،آنالیز و از نرم افزار SeaDAS (SeaWiFS
) Data Analysis Systemجهت استخراج دادهها استفاده شده
است که خروجی آن شامل الگوریتمهایی برای تخمین کلروفیل-

آ ،دما و غیره میباشد .خروجی نرمافزار  SeaDASبرای هر متغیر،
در برگیرنده دادههای میانگین ،میانه ،مینیمم ،ماکزیمم ،انحراف
معیار ،واریانس و ضریب تغییرات میباشد.

نتايج و بحث
ارزيابی فراوانی جوامع فيتوپالنکتونی

در این مطالعه ارزیابی فراوانی جوامع فیتوپالنکتونی در قالب پنج
شاخه کلروفایتا ،سیانوفایتا ،باسیالریوفایتا ،دینوفایتا و اوگلنوفایتا
انجام و درصد فراوانی هر شاخه در هر فصل تعیین گردید .مقایسه
فراوانی جوامع فیتوپالنکتونی برای سه ایستگاه انتخابی در دو دوره
مطالعاتی (سال  ،1387سال  )1392در نمودارهای (1تا  )6نشان
داده شده است .بر اساس نتایج بهدست آمده ،در ایستگاه
قنبرکندی در سال  1387در فصل بهار شاخه باسیالریوفایتا با
 52/3درصد ،در فصل تابستان شاخه اوگلنوفایتا با  85/5درصد،
در فصل پاییز شاخه باسیالریوفایتا با  59/4درصد و در فصل
زمستان شاخه باسیالریوفایتا با  68/3درصد؛ بیشترین درصد
فراوانی را از کل فراوانی به خود اختصاص دادهاند .در این ایستگاه،
در سال  1392در تمام فصول شاخه سیانوفایتا به ترتیب با ،76/5
 55/4 ،80/7و  63درصد در فصول بهار ،تابستان ،پاییز و زمستان
بیشترین درصد فراوانی را به خود اختصاص داده بودند.

ايستگاه  -1قنبرکندی ()1387
کلروفايتا

سيانوفايتا
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تابستان

پاييز

تعداد جلب در يتر

18000
16000
14000
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فصل

نمودار  -1فراوانی جوامع فيتوپالنکتونی سال  1387در ايستگاه قنبرکندی
ايستگاه  -1قتبرکندی ()1392
کلروفايتا
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فصل
نمودار  -2فراوانی جوامع فيتوپالنکتونی سال  1392در ايستگاه قنبرکندی
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ايستگاه  -2سه چشمه ()1387
کلروفايتا
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دينوفايتا

اوگلنوفايتا
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نمودار  -3فراوانی جوامع فيتوپالنکتونی سال  1387در ايستگاه سه چشمه

ايستگاه  -2سه چشمه ()1392
کلروفايتا
باسيالريوفايتا

دينوفايتا
اوگلنوفايتا
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نمودار  -4فراوانی جوامع فيتوپالنکتونی سال  1392در ايستگاه سه چشمه

در ایستگاه سه چشمه در سال  1387در فصل بهار شاخه
سیانوفایتا با  54/8درصد ،در فصل تابستان شاخه سیانوفایتا با
 97/2درصد ،در فصل پاییز شاخه کلروفایتا با  44/8درصد و در
فصل زمستان شاخه باسیالریوفایتا با  98/2درصد؛ بیشترین درصد
فراوانی را از کل فراوانی به خود اختصاص داده بودند .در این
ایستگاه ،در سال  1392در تمامی فصول سال اعم از بهار ،تابستان،
پاییز و زمستان شاخه سیانوفایتا به ترتیب با 58/5 ،66/5 ،84/8
و  62/6درصد بیشترین درصد فراوانی را به خود اختصاص داده
بودند.
در ایستگاه تاج سد در سال  1387در فصل بهار شاخه
باسیالریوفایتا با  73/2درصد ،در فصل تابستان شاخه سیانوفایتا
با  79/5درصد ،در فصل پاییز شاخه باسیالریوفایتا با  48/9درصد
و در فصل زمستان شاخه باسیالریوفایتا با  98/5درصد؛ بیشترین
درصد فراوانی را از کل فراوانی به خود اختصاص داده بودند .در
این ایستگاه ،در سال  1392در تمام فصول سال شاخه سیانوفایتا

به ترتیب با  61/7 ،73و  77/1درصد در فصل بهار ،پاییز و زمستان
بیشترین درصد فراوانی را از کل فراوانی داشته است.
بر اساس مطالعه فصلی صورت گرفته ،نوع جوامع غالب
فیتوپالنکتونی در دو دوره زمانی مطالعاتی تغییر کرده است.
همانطور که در جدول ( )2مشاهده میشود ،الگوی غالب حضور
فیتوپالنکتونها در دریاچه سد ارس در سال  1387نسبت به سال
 1392در تمام فصول به غالبیت سیانوفایتا تغییر پیدا کرده است.
ارزيابی اثر متغيرهای فيزيکی و شيميايی روی جمعيت
فيتوپالنکتونی

متغیرهای محیطی مورد ارزیابی در این پژوهش عبارت بودند از :دمای
آب ،کدورت آب ،کلسیم ،کربنات ،اکسیژن محلول ،بیکربنات ،منیزیم،
فسفر کل،کلروفیل  ،aشفافیت ،pH ،قلیائیت کل .جدولهای ( 3تا )5
مقادیر اندازهگیری شده متغیرهای شیمیایی آب و کلروفیل  aرا در
ایستگاههای مورد مطالعه برای سالهای  1387و  1392نشان
میدهد.
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ايستگاه  -3تاج سد ()1387
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نمودار  -5فراوانی جوامع فيتوپالنکتونی سال  1387در ايستگاه تاج سد
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نمودار  -6فراوانی جوامع فيتوپالنکتونی سال  1392در ايستگاه تاج سد
جدول  :2تغييرات ا گوی غا ب جوامع فيتوپالنکتونی در درياچه سد ارس
ایستگاه

بهار 87

تابستان 87

پاییز 87

زمستان 87

بهار 92

تابستان 92

پاییز 92

زمستان 92

قنبرکندی
سه چشمه
تاج سد
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سیانوفایتا
سیانوفایتا
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سیانوفایتا
سیانوفایتا
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جدول  -3مقادير فصلی اندازهگيری شده متغيرهای شيميايی آب و کلروفيل آ در ايستگاه قنبرکندی
فصل
(ایستگاه )1

کلروفیل
(میلیگرم بر
متر مکعب)

دمای آب
()ºC

اکسیژن محلول
( میلیگرم
بر لیتر)

فسفر
( میلیگرم
بر لیتر)

شفافیت
(متر عمق
نفوذ نور)

بیکربنات
( میلیگرم
بر لیتر)

کربنات
( میلیگرم
بر لیتر)

کدورت
( میلیگرم
بر لیتر)

pH

کلسیم
( میلیگرم
بر لیتر)

منیزیم
( میلیگرم
بر لیتر)

بهار 87
بهار 92
تابستان 87
تابستان 92
پاییز 87
پاییز 92
زمستان 87
زمستان 92

7/01
4/77
15/47
10/57
6/57
8/92
3/41
3/23

19/4
26/5
25/95
20/5
14/15
9
8/17
13/5

8/58
8/2
11/16
12
12/63
3/2
14/2
3/52

1/04
1/03
1/18
0/4
0/52
0/52
0/74
0/44

193
224
216
222
...
330
...
266

172
176
186
202
...
298
...
234

20/67
48
30
20
...
32
...
32

300
314
297
370
520
464
378
416

7/5
8/4
8/7
8/3
8/7
8/2
8/5
8/4

22/13
45/6
32/27
50/4
64/8
88
45/07
68

61/88
48/62
52/34
59/3
82/65
59/3
64/49
59/8

در مطالعه حاضر ،در ایستگاههای قنبرکندی و تاج سد
دمای آب در فصول بهار و زمستان  1392نسبت به سال 1387
بیشتر است ،در حالیکه دمای آب در پاییز و تابستان این سال
کاهش نشان میدهد .در ایستگاه سه چشمه در تمام فصول سال
 1392افزایش دمای آب نسبت به زمان مشابه در سال 1387
مشاهده میشود .بهطور کلی ،افزایش فراوانی فیتوپالنکتونی در
فصل تابستان در ایستگاههای مورد بررسی را میتوان به افزایش

دمای آب و شدت تابش نور در این شرایط فصلی نسبت داد.
حضور زیستتوده جلبکی در مقادیر باالتر از حد مجاز در
آب مخزن سدها سبب ایجاد نوسـانات قابـل تـوجهی در  pHآب
میشود .مقدار  pHدر هر سه ایستگاه فقط در فصل بهار 1392
نسبت به بهار  1387افزایش نشان داده است و در فصلهای دیگر
مقدار آن نسبت به سال  1387کاهش پیدا کرده است .به طور
کلی در تمام ایستگاهها  pHدر محدوده باالتر از  8بوده و آب

گلمحمديان و همکاران :تأثير تغييرات آب و هوايی و متغيرهای 685 ...

جلوگیری از تابش نور کافی به درون آب ،کاهش رشد گیاهان
مولد اکسیژن و فتوسنتز میشود .بر اساس دادههای ارائه شده در
جداول  3تا  5میزان کدورت غالب ًا در تمام فصول در سال 1392
افزایش پیدا کرده است.

حالت قلیایی دارد .الزم به ذکر است pH ،قلیایی شرایط مناسبی
را برای توسعه جوامع سیانوباکتریایی فراهم میسازد.
کدورت بیانکننده میزان شفافیت آب است و میتواند
شاخصی از حضور ذرات معلق حاصل از مواد آلی ،معدنی ،جلبکها
و سایر میکروارگانیسمها در آب باشد .کدورت زیاد آب سبب

جدول  -4مقادير فصلی اندازهگيری شده متغيرهای شيميايی آب و کلروفيل  aدر ايستگاه سه چشمه
فصل
(ایستگاه )2

کلروفیل
(میلیگرم بر
متر مکعب)

دمای آب
()ºC

اکسیژن محلول
( میلیگرم
بر لیتر)

فسفر
( میلیگرم
بر لیتر)

شفافیت
(متر عمق
نفوذ نور)

بیکربنات
( میلیگرم
بر لیتر)

کربنات
( میلیگرم
بر لیتر)

کدورت
( میلیگرم
بر لیتر)

pH

کلسیم
( میلیگرم
بر لیتر)

منیزیم
( میلیگرم
بر لیتر)

بهار 87
بهار 92
تابستان 87
تابستان 92
پاییز 87
پاییز 92
زمستان 87
زمستان 92

7/01
4/77
15/47
10/57
6/57
8/92
3/41
3/23

21/45
23
26/23
27
13/3
19/5
4/73
8

9/03
4/08
12/41
7/9
10/31
8/8
15/17
7/28

1/6
0/51
1/25
1/22
0/59
0/39
0/84
0/42

181
278
206
218
...
250
...
310

165
242
159
178
...
242
...
290

16
36
46/67
40
...
8
...
20

273
416
303
320
455
394
389
478

7/4
8/5
8/5
8/4
8/4
8/2
9/3
8/1

31/2
62/4
33/07
88
57/87
71/2
60/97
68

50/39
57/85
60/28
62/71
74/38
57/8
52/82
59/8

فصل
(ایستگاه )3

کلروفیل
(میلیگرم بر
متر مکعب)

دمای آب
()ºC

اکسیژن محلول
( میلیگرم
بر لیتر)

فسفر
( میلیگرم
بر لیتر)

شفافیت
(متر عمق
نفوذ نور)

بیکربنات
( میلیگرم
بر لیتر)

کربنات
( میلیگرم
بر لیتر)

کدورت
( میلیگرم
بر لیتر)

pH

کلسیم
( میلیگرم
بر لیتر)

منیزیم
( میلیگرم
بر لیتر)

بهار 87
بهار 92
تابستان 87
تابستان 92
پاییز 87
پاییز 92
زمستان 87
زمستان 92

7/01
4/77
15/47
10/57
6/57
8/92
3/41
3/23

19/4
21
25/87
20
13/17
8
5/13
16

9/97
3/36
9/19
12/8
11/17
6/4
16/28
8/5

1/48
0/37
0/8
0/27
0/58
0/42
0/96
1/21

187
264
227
232
260
316
262
214

167
228
182
204
...
288
...
178

20
36
44
28
...
28
...
36

287
404
293
390
407
476
413
312

7/6
8/2
8/4
8/3
8/3
8/1
8/5
8/3

26/4
64
33/07
58/4
54/13
90/4
60/53
52

53/76
59/3
51/21
59/3
65/95
60/77
63/53
44/2

جدول  -5مقادير فصلی اندازهگيری شده متغيرهای شيميايی آب و کلروفيل  aدر ايستگاه تاج سد

رشد گیاهان در اغلب مخازن و رودخانهها بستگی به میزان
فسفر قابل جذب دارد .مقدار فسفر کل به عنوان شاخص کیفیت
آب در دریاچههای بسیاری از کشورهای پیشرفته مورد استفاده
قرار میگیرد .میزان فسفر اندازهگیری شده در تمام ایستگاهها و
در تمامی فصول سال  1392نسبت به سال  1387کاهش یافته
است و تنها افزایش جزئی در ایستگاه تاج سد ،در فصل زمستان
سال  1392دیده شد .بر اساس نتایج موجود ،مقدار کلسیم نیز به
عنوان شاخصی از سختی آب ،در هر سه ایستگاه و در تمامی
فصول سال  1392افزایش چشمگیری نشان میدهد.
تحليل عاملی متغيرهای محيطی

در اینجا از روش تحلیل عاملی با دوران  Varimaxبرای دادههای
میزان کلروفیل آب و در مجموع  11متغیر فیزیکی و شیمیایی
آب انجام شده است و هدف تشخیص مهمترین متغیرهای محیطی
و شیمیایی آب مؤثر در میزان کلروفیل آب میباشد .یکی از
آمارههایی که میتوان از طریق آنها به تشخیص مناسب بودن

دادهها برای انجام آزمون تحلیل عاملی پی برد ،استفاده از ضریب
KMOاست که مقدار آماره بیشتر از  0/5بیانگر مناسب بودن
دادهها برای انجام تحلیل عاملی است .نتایج این آنالیزها عبارتند
از:
ايستگاه شماره ( 1قنبر کندی) :در این ایستگاه مقدار
آماره  KMOبرابر  0/52به دست آمد .نتایج محاسبات مقدار ویژه
و واریانس متناظر با عاملها نشان میدهد که چهار عامل قابلیت
تبیین واریانسها را دارند .اگر عاملهای به دست آمده را با روش
Varimaxچرخش دهیم ،عاملهای اول ،دوم ،سوم و چهارم به
ترتیب  15/88 ،22/53 ،28/1و  13/49و در مجموع  80درصد
از واریانس را در بردارند .تغییرات مقادیر ویژه در ارتباط با عاملها
نشان میدهد که از عامل چهارم به بعد تغییرات مقدار ویژه کم
میشود ،پس میتوان چهار عامل را به عنوان عوامل مهم که
بیشترین نقش را در تبیین واریانس دادهها دارند ،استخراج کرد.
تفسیر بارهای عاملی بدون چرخش ساده نیست .بنابراین دوران

 686تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،52شماره  ،3خرداد 1400

عامل ها سبب میشود قابلیت تفسیر آنها افزایش یابد .جدول

0/102

منيزيم

( )6ماتریس دورانیافته اجزا را نشان میدهد که شامل بارهای
عاملی هریک از متغیرها در چهار عامل باقی مانده پس از دوران
می باشد .هر چقدر مقدار قدر مطلق این ضرایب بیشتر باشد،

مؤلفه
1

2

3

کلروفیل

-0/682

0/220

-0/229

دمای آب

-0/695

0/020

-0/520

اکسیژن
محلول

-0/122

-0/139

0/864

فسفر

-0/669

0/070

0/005

شفافیت

0/810

0/001

-0/207

بی کربنات

0/883

-0/310

-0/080

کربنات

-0/118

0/849

0/286

کدورت

0/825

0/302

0/079

pH

0/133

0/305

0/712

نظر دارد .در این جدول مقادیر معنیدار برجسته شدهاند.
ايستگاه شماره ( 2سه چشمه) :در این ایستگاه مقدار
آماره  KMOبرابر  0/54به دست آمد .نتایج محاسبات مقدار ویژه
و واریانس متناظر با عاملها نشان میدهد که سه عامل قابلیت
تبیین واریانسها را دارند .چرخش عاملهای به دست آمده بیانگر
این است که ،عاملهای اول ،دوم و سوم به ترتیب 18/64 ،39/9
و  17/86و در مجموع  76درصد از واریانس را در بردارند .پس
میتوان سه عامل را به عنوان عوامل مهم که بیشترین نقش را در
تبیین واریانس دادهها دارند ،در نظر گرفت.

0/208

ادامه جدول 6
ایستگاه 2

عامل مربوطه نقش بیشتری در کل تغییرات واریانس متغیر مورد

-0/681

0/315

کلسیم

0/621

0/446

0/074

منیزیم

-0/055

0/881

-0/160

ادامه جدول 6
مؤلفه

ايستگاه شماره ( 3تاج سد) :در این ایستگاه مقدار آماره

ایستگاه 3

 KMOبرابر  0/53به دست آمد .نتایج محاسبات مقدار ویژه و
واریانس متناظر با عاملها نشان میدهد که دو عامل قابلیت
تبیین واریانسها را دارند .چرخش عاملهای به دست آمده بیانگر
این است که ،عاملهای اول و دوم به ترتیب  68/59و  24/47و
در مجموع  93درصد از واریانس را در بردارند .پس میتوان دو
عامل را به عنوان عوامل مهم که بیشترین نقش را در تبیین
واریانس دادهها دارند ،در نظر گرفت.

کلروفیل

-0/155

دمای آب

-0/501

اکسیژن محلول

-0/029

0/501

فسفر

-0/555

-0/170

شفافیت

0/937

-0/120

بی کربنات

0/809

-0/541

کربنات

0/248

0/057

کدورت

0/834

0/551

pH

0/073

0/334

کلسیم

0/619

0/301

منیزیم

0/095

0/496

جدول  -6ماتريس چرخش يافته عاملها در ايستگاههای مورد مطا عه
ايستگاه 1

مؤلفه

1

2
-0/493
-0/415

1

2

3

4

کلروفيل

-0/97

0/788

0/076

0/120

تغييرات غلظت کلروفيل-آ و ارتباط آن با فراوانی جوامع

دمای آب

-0/38

0/732

0/146

0/198

اکسيژن محلول

-0/272

-0/208

فيتوپالنکتونی

0/567

-0/621

فسفر

-0/439

0/446

-0/459

0/138

از دادههای ماهوارههای سنجندههای  Modisجهت پایش ماهواره
ای میزان کلروفیل-آ در این پژوهش استفاده شده است که
خروجی آن شامل الگوریتمهایی برای تخمین کلروفیل-آ و
چندین شاخص دیگر میباشد  .در اینجا با استفاده از نرم افزار
 SeaDASمقادیر کلروفیل-آ در مقیاس روزانه و برای دو سال
 1387و  1392استخراج شده است (نمودار .)7

شفافيت

0/939

-0/044

-0/081

0/027

بی کربنات

0/943

-0/032

-0/033

-0/244

کربنات

-0/074

-0/017

-0/021

0/868

کدورت

0/650

-0/055

0/164

0/196

pH

0/076

0/118

0/952

-0/018

کلسيم

0/674

-0/276

0/306

0/274

نمودار  -7ميزان کلروفيل در فصل های مختلف سالهای  1387و  1392در درياچه ارس

گلمحمديان و همکاران :تأثير تغييرات آب و هوايی و متغيرهای 687 ...

نوسانات غلظت کلروفیل آ در دریاچه سد ارس در فصول
مختلف سال ،الگوی خاصی را نشان میدهد که در آن باالترین
میزان در فصل تابستان سالهای  1387و  1392و به ترتیب برابر
 12/71و ( 10میلیگرم بر مترمکعب) میباشد .کمترین میزان
کلروفیل نیز در فصل زمستان سالهای  1387و  1392به ترتیب
با مقادیر  3/41و ( 3/32میلیگرم بر مترمکعب) گزارش گردید.
تغییرات فصلی میزان کلروفیل-آ با تغییر فصلی تراکم
فیتوپالنکتونها در سد ارس مطابقت نشان میدهد .به عالوه،
فراوانی فیتوپالنکتونها همبستگی باالیی با غلظت کلروفیل آ دارد
(این نتیجه با نمودارهای ا تا  6همخوانی دارد).
بررسی اثر متغيرهای هواشناسی بر ميزان کلروفيل کل آب
مدل رگرسيون چندگانه

در این پژوهش مقدار کلروفیل به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای
هواشناسی به عنوان متغیرهای مستقل به مدل رگرسیون
چندگانه وارد شدند .به منظور رفع مشکل هم خطی از مدل
رگرسیونی به روش گام به گام استفاده شده است .در رگرسیون
گام به گام تمامی متغیرهای مستقل وارد مدل میشوند و آن
متغیر مستقلی که تأثیر چندانی بر متغیر وابسته نداشته باشد از
مدل حذف میشود .مقادیر ضریب همبستگی بین میزان کلروفیل
(متغیر وابسته) و میانگین دمای هوا (متغیر مستقل) برابر  0/72و
ضریب تعیین معادل  0/52محاسبه شده است (جدول  .)7با توجه
به مقادیر بهدست آمده ،به نظر میرسد که مدل رگرسیونی مدلی
مناسب است .چراکه هر چه این مقادیر به  1نزدیکتر باشند ،مدل
بیانگر رابطه قویتری بین متغیر وابسته و مستقل است .به بیان
دیگر مدل رگرسیونی توانسته درصد بیشتری از تغییرات متغیر
وابسته را تحت پوشش قرار داده یا بیان کند.
جدول  :7خالصه مدل رگرسيونی
مدل

ضریب
همبستگی

ضریب تعیین

خطای استاندارد
برآورد شده

دوربین-
واتسون

1

0/719

0/517

3/12509

0/861

با توجه به خروجی مدل مشاهده میکنیم که تنها متغیر
میانگین دمای هوا به معادله رگرسیونی وارد شده است و این
متغیر به تنهایی  72درصد از تغییرپذیری متغیر میزان کلروفیل
را بیان میکند .متغیرهای دیگر نتوانستند از معیار مورد نظر عبور
کنند و از مدل حذف میشوند .بنابراین متغیر میانگین دمای هوا
بهترین پیشگو برای میزان کلروفیل است.
در جدول ( ،)8با توجه به بزرگ بودن  Fو مقدار
 Sig=0.000<0.05نتیجه میگیریم که مدل رگرسیونی مناسب

خواهد بود.
جدول  -8جدول ANOVA

مدل

مجموع
مربعات

درجه
آزادی

میانگین
مربعات

رگرسیون
باقیمانده
کل

375/710
351/583
727/292

1
36
37

357/710
9/766

آماره F

معنی-
داری

38/470

0/000

در جدول ( )9برآورد ضرایب و خصوصیات مربوط به آزمون
آنها دیده میشود.
جدول  -9مدل رگرسيونی و آزمون آماری ضرايب رگرسيون
ضرایب غیراستاندارد
مدل

ثابت
میانگین
دمای هوا

B

خطای
استاندارد

3/584

0/797

0/271

0/044

ضرایب
استاندارد

آماره t

معنی-
داری

4/500

0/000

6/202

0/000

بتا

0/719

آمار همخوانی
آستانه
تحمل

1/000

VIF

1/000

مطابق جدول ( ،)9هر ضریبی که دارای  Betaبزرگتری
باشد ،در مدل رگرسیونی از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است.
به این ترتیب مشخص میشود که متغیر میانگین دمای هوا
)(Beta=0.72بهترین متغیر برای پیشگویی متغیر وابسته یعنی
کلروفیل است .بنابراین متغیر دمای هوا ،متغیری است که
بیشترین سهم را در بیان تغییرات متغیر پاسخ دارد ،و این سهم
حدود  72درصد است.
آزمون تحليل عاملی

در اینجا مقدار آماره  KMOبرابر 0/69است .نتایج مقدار ویژه و
واریانس متناظر با عاملها نشان میدهد که دو عامل قابلیت
تبیین واریانسها را دارند .اگر این عاملها را با روش Varimax
چرخش دهیم ،عاملهای اول و دوم به ترتیب  64/69و  18/02و
در مجموع  82/72درصد از واریانس را در بردارند .جدول ()10
ماتریس جدول عاملهای چرخش یافته است که شامل بارهای
عاملی هریک از متغیرها در دو عامل باقیمانده میباشد .هر چه
قدر مطلق این ضرایب بیشتر باشد ،عامل مربوطه نقش بیشتری
در کل تغییرات واریانس متغیر مورد نظر دارد .در این جدول
مقادیر معنی دار برجسته شدهاند.
جدول  -10ماتريس چرخش يافته عاملها
متغیر

مؤلفه
1

2

0/764

-0/002

سرعت باد

0/776

-0/291

میانگین دمای هوا

0/979

0/115

کلروفیل

ماکزیمم دمای هوا

0/971

0/145

بارش

0/038

0/980

ساعات آفتابی

0/890

0/042
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نمودار  -8آنا يز مؤ فه های اصلی مقدار کلروفيل و متغيرهای هواشناسی

نمودار ( )8نشان میدهد که میانگین دمای هوا ،بیشینه
دمای هوا ،تعداد ساعات آفتابی ،میزان کلروفیل و سرعت باد
متغیرهایی هستند که بیشترین تغییرات را روی اولین محور در
آنالیز مولفههای اصلی ایجاد میکنند .در حالیکه میزان بارش
همبستگی معنیدار و زیادی با دومین محور دارد.

بحث
امروزه آلودگیهای زیستمحیطی ،منابع ایجاد کننده آنها و
چگونگی کنترل آلودگیها در طبیعت از جایگاه ویژهای در
مسیرهای تحقیقاتی پیشرو برخوردارند .شکوفایی جلبکی در
اکوسیستمهای آبی بهعنوان یکی از پدیدههای زیستمحیطی
آسیبرسان و مهم در دهههای اخیر معرفی شده است .به نظر
میرسد روند رو به رشد شکلگیری بلومهای جلبکی میتواند
ناشی از تغییر الگوهای آب و هوایی و نیز تغییر شرایط محیطی
باشد .برای بررسی این موضوع ،ارزیابی تغییرات الگوی غالب
جوامع فیتوپالنکتونی در دریاچه سد ارس ،به موازات ارزیابی
تأثیرعوامل هواشناسی و فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب بر
رشد جوامع فیتوپالنکتونی در این زیستبوم آبی صورت گرفت.
محسنزاده و همکاران ( )2014عوامل مؤثر بر نوسانات
فیتوپالنکتونهای خلیج فارس (سواحل استان بوشهر) را طی
زمستان و بهار  1391-1392ارزیابی کردند (Mohsenizadeh et
) .al, 2014در این تحقیق ،در مجموع  45جنس از نمونههای
فیتوپالنکتونی شناسایی شدند .نتایج این تحقیق نشان میداد که
عالوه بر توسعه معمول فیتوپالنکتونها در یک اکوسیستم آبی ،از
آنجا که رشد ،سمیت و توزیع شکوفایی جلبکی گونههای مضر با
شرایط زیستمحیطی ارتباط تنگاتنگی دارد ،تغییرات آب و هوایی
میتواند وقوع ،شدت و اثرات رخداد این گونهها را تغییر دهد.
محبی و همکاران ( )2016نیز فیتوپالنکتونهای مخزن سد ارس
را به منظور ارزیابی کیفیت آب ،بررسی کردند (Mohebbi et al,
) .2016این مطالعه در محدوده زمانی آگوست  2013تا مه 2014

و به منظور تعیین ارتباط میان نوسانات فصلی جوامع
فیتوپالنکتونی با عوامل محیطی در مخزن سد ارس انجام شد.
نتایج نشان داد که با توجه به بار زیاد مواد مغذی موجود در مخزن
سد ارس ،سیانوباکتریها از جایگاه ویژهای در میان جوامع
فیتوپالنکتونی موجود برخوردارند .در مطالعهای دیگر،
سیانوباکتریها به عنوان نمونه غالب فیتوپالنکتونی در سد ارس با
بیشترین تراکم  74درصد معرفی شدند ).(Mohebbi et al, 2015
بررسی تغییرات زمانی -مکانی ،تنوع و غنای گونهای
فیتوپالنکتونها در دریاچه سد منجیل نشان داد که ترکیب گونه-
ای دارای تغییرات زمانی بوده و فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی
مهمترین عامل این تغییرات تعیین گردیدند (Yousefi et al.,
) .2016در این مطالعه نیز ،عوامل محیطی به عنوان عوامل اصلی
تعیین کننده شکلگیری و توسعه جوامع سیانوباکتریایی معرفی
شدند.
دمای آب یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر توالی فصلی
فیتوپالنکتونهاست .اهمیت این عامل زیستمحیطی ،بهویژه در
ارتباط با برخی نمونههای فیتوپالنکتونی که از نیاز دمایی بیشتری
برخوردارند ،قابل مشاهده است .یکی از علل اصلی توسعه برخی
اجتماعات فیتوپالنکتونی در فصل تابستان را میتوان به تأثیر
همین عامل محیطی نسبت داد (Ke et al., 2006; Abrantes et
) .al, 2008در ایستگاههای قنبرکندی و تاج سد دمای آب در بهار
و زمستان سال  1392نسبت به سال  1387افزایش نشان
میدهد ،در حالیکه دمای آب در پاییز و تابستان سال  1392در
مقایسه با زمان مشابه در دوره مطالعاتی سال  1387کاهش یافته
است .در ایستگاه سه چشمه نیز در سال  ،1392در تمامی فصول
میتوان شاهد افزایش دمای آب در مقایسه با سال  1387بود.
بهطور کلی در فصل تابستان به دلیل افزایش دمای هوا ،و به تبع
آن ،افزایش دمای آب و همچنین افزایش شدت تابش نور ،فعالیت-
های فیتوپالنکتونی افزایش مییابد .در مطالعه فصلی صورت
گرفته در یک بازه زمانی پنج ساله ،نوع جوامع غالب فیتوپالنکتونی
تغییر یافته است .الگوی غالب حضور فیتوپالنکتونها در دریاچه
سد ارس در سال  1387نسبت به سال  1392در تمام فصول به
غالبیت سیانوفایتا تغییر پیدا کرده است .بخش مهمی از این تغییر
میتواند ناشی از تغییر شرایط هواشناسی و هیدرولوژی حاکم بر
منطقه باشد .این موضوع با نتایج مطالعه محبی و همکاران
( )2015که به منظور بررسی و کنترل فیتوپالنکتونهای غالب در
دریاچه سد ارس انجام شده است ،تطابق دارد (Mohebbi et al,
) .2015پژوهش مذکور نشان داد که در طول دوره مطالعه،
سیانوباکتریها دارای بیشترین تراکم ،و یا به عبارت دقیقتر 74
درصد از کل تراکم ،بودند .همچنین شناسایی جلبکهای سبز-
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آبی برخی از چشمههای آب گرم استان هرمزگان رابطه مستقیم
بین دما و تنوع گونهای را نشان داده است ،به نحوی که در چشمه-
های آب گرم با دمای باال تنوع کمتر و چشمههای آب گرم با
دمای پایین تنوع بیشتر جلبکهای سبز آبی مشاهده شد
) .(Arman et al., 2015در مطالعه تنوع مکانی -زمانی گروههای
فیتوپالنکتونی در یک دریاچه اتروفیک کم عمق از مناطق خشک
مشاهده گردید که در طول فصل مرطوب ،مقادیر زیاد مواد مغذی،
دم ای باال و بارندگی شدید باعث ایجاد تغییرات مکانی در جوامع
فیتوپالنکتون می شود ) .(Jin et al., 2020تجزیه و تحلیل
مشاهدات ده ساله بلوم سیانوباکتریها در دریاچه ورز در شمال
ایتالیا نشان داد که سیانوباکتریها حجم زیستی قابل توجهی از
جامعه فیتوپالنکتونها را دارند و تسلط آنها در در این جوامع از
سال  2010به بعد مشاهده شد ).(Chirico et al., 2020
مقادیر pHدر طی سالهای  1387و  1392باالتر از  8بود.
بر اساس نتایج بهدست آمده از مطالعه حاضر ،مقادیر  pHدر طول
دوره مطالعاتی و در تمامی ایستگاهها در محدوده قلیایی قرار
داشت .الزم به ذکر است که  pHقلیایی یکی از عوامل اصلی توسعه
جوامع فیتوپالنکتونی ،بهویژه جوامع سیانوباکتریایی ،در
زیستبومهای آبی است ) . (Bera et al., 2014بر اساس مطالعات
پیشین ،زیستتوده جلبکی در مقادیر بیشتر از حد مجاز در آب
مخزن سدها سبب ایجاد نوسـانات قابـل تـوجهی در  pHآب می
شوند .مقدار  pHدر هر سه ایستگاه فقط در فصل بهار 1392
نسبت به بهار  1387افزایش داشته است و در فصلهای دیگر
مقدار آن نسبت به سال  1387کاهش یافته است.
 )2012( Elliottچگونگی تأثیر تغییر اقلیم بر
سیانوباکتریهای آبهای شیرین دریاچههایی در انگلیس ،سودان
و نیوزلند را مورد بررسی قرار داد .نتایج این مطالعه بیانگر این بود
که تغییرات اقلیمی بر جوامع فیتوپالنکتونی دریاچهها اثرگذار
است و افزایش فراوانی نسبی سیانوباکتریها در شرایط تغییر اقلیم
سالهای آینده ،قابل انتظار است .بسیاری از مطالعات نشان می-
دهد دمای باالی آب احتمال وقوع شکوفایی سیانوباکتریایی را
افزایش میدهد .به عبارتی ،افزایش دمای آب و هوا در محدودهای
معین ،میتواند سبب افزایش رشد جلبکها و شکوفایی برخی
گونههای نامطلوب و خطرساز شود .همچنین به نظر میرسد
برخی تغییرات در الگوی بارندگی منجر به ایجاد شرایط مساعد
رشد سیانوباکتریها خواهد شد .عالوه بر تأثیر عامل بارندگی بر
توسعه جوامع سیانوباکتریایی ،الگوهای بارش متغیر منطقه
میتواند موجب افزایش غلظت سم سیانوباکتریها در منابع آبی
گردد ) .(Reichwaldt and Ghadouani, 2012این نتایج با نتایج

بهدست آمده از مطالعه حاضر مطابقت دارد و مقایسه فراوانی
جوامع فیتوپالنکتونی برای سه ایستگاه انتخابی در سال  1387با
سال  1392نشانگر تغییر نوع جوامع غالب فیتوپالنکتونی است.
فرضیهای وجود دارد که بیان میکند افزایش فراوانی بلومهای
سیانوباکتریها تا حدودی به تغییرات آب و هوایی و افزایش دمای
هوا مربوط میشود (Zhang et al., 2012; Wagner and Adrian,
) .2009مطالعات نشان میدهند که اغلب سیانوباکتریها دارای
رشد بهینه در دمای  25درجه سانتیگراد هستند و بسیاری از
بلومها در دمای  25در جه سانتیگراد یا بیشتر رشد بهینه داشته-
اند ) .(Reynolds, 2006در گزارشی از جلبکهای سبز-آبی ساحل
جنوبی دریای خزر بیشترین تنوع و فراوانی جلبکهای سبز-آبی
در فصل تابستان گزارش شد ) .(Bigham et al., 2016توالی
فصلی فیتوپالنکتونهای دریاچه سد یامچی در استان اردبیل و
ارتباط آن با پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب نیز توسط (Panahi
) et al., 2019مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج نشاندهنده توالی
فصلی تاکسونهای مختلف و غلبه هر یک از شاخههای جلبکی
در فصول خاص بود .در مطالعه حاضر نتایج رگرسیون چندگانه
نشان داد که متغیر میانگین دمای هوا بهترین متغیر برای
پیشگویی میزان کلروفیل است .بنابراین میتوان گفت که دمای
هوا متغیری است که بیشترین سهم را در بیان تغییرات کلروفیل
دارد ،این سهم حدود  72درصد است.

نتيجهگيری
در مجموع میتوان تغییرات عوامل عوامل فیزیکی-شیمیایی آب
و متغیرهای هواشناسی را در توزیع و تنوع جوامع فیتوپالنکتونی
دخیل دانست .دما و  pHباال و غلظت باالی اکسیژن محلول در
فصل تابستان معمو ًال باعث شکوفایی سیانوباکتریها در آبهای
شیرین میشوند .باالترین میزان کلروفیل  aدر تابستان سالهای
 1387و  1392به ترتیب برابر  12/71و ( 10میلیگرم بر
مترمکعب) مشاهده شد .نتایج آنالیز مؤلفههای اصلی و رگرسیون
چندگانه نشان داد ،دمای هوا بیشترین سهم را در تغییرات غلظت
کلروفیل دارد .ضریب همبستگی بین میزان کلروفیل و دمای هوا
 0/72محاسبه گردید .این شرایط در دریاچه سد ارس با تغییر
الگوی غالب جوامع فیتوپالنکتونی به سمت غالبیت الگوی
سیانوباکتریها مشاهده می شود و نتایج بیانگر غالبیت شاخه
سیانوفایتا در تمام فصول سال  1392نسبت به سال  1387می-
باشد .این تغییر را میتوان ناشی از تغییرات الگوی دما و بارش
منطقه دریاچه سد ارس دانست.
"هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد".
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