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 (Cladocera)آنتن منشعبان  ریخت شناسی، شناسایی، پراكنش وفهرست گونه های

  انزلی درمناطق مختلف تاالب 
 

 1مكارمي  مرضيه ، 1راآ سبك  جليل

، مؤسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور، سازمان تحقيقات ، آموزش و ترویج کشاورزی،               پژوهشكده آبزی پروری آبهای داخلي 1

 انزلي ، ایرانبندر

 
 

 :  چكيده

های مطالعاتي  طرح  انجام  روگاها ضمن و  ، آبكنار، هندخاله ، سياکيشيم شيجان  درمناطق  مطالعاتي ایستگاه  72در  تحقيقاین    

.  گرفت  صورت  انزلي  تاالبدر  1131الي  1121های طي سال تاالب انزلي  پالنكتونهای  اطلس و وهيدروبيولوژی هيدرولوژی

        ليتر آب توسط تور زئوپالنكتون با مش 13انجام ودرهر ایستگاه (P.V.C)نمونه برداری فيتوپالنكتوني توسط لوله پليكا 

بررسي  آزمایشگاه منتقل و با ميكروسكوپ اینورت مورد، بهتثبيتدرصد  4ميكرون فيلتر شد. نمونه ها با فرمالين به نسبت 13

عكسبرداری گردید. نتایج حاصل از مطالعات  (labophot Nikon)توسط فتوميكروسكوپ  آنها کمي وکيفي قرارگرفته سپس از

 گونه 74جنس و14که دراین ميان  ،بوده زئوپالنكتوني  گونه 744و جنس  114  شاخه 17 دارای  درمجموعنشان داد تاالب انزلي 

بدن این گروه ازموجودات ازصدفي کيتيني پوشيده شده  د.باشمي شاخه آرتروپودا از کالدوسرا )آنتن منشعبان( مربوط به راسته

    در های کميوبررسي دراین پروژه  زئوپالنكتوني  مطالعات کيفي شكمي باز است. از سمت و که درناحيه خلفي بهم متصل

   گيری یافته است، که جمعيت این راسته در سالهای اخيرکاهش چشم داده  هيدروبيولوژی تاالب انزلي نشان و هيدرولوژی پروژه

که  Moina rectirostris , Alona rectangula , Chydrus sphaericus  عبارتنداز این راستهی هاونهگ ترینفراوان 

 باشد . هندخاله جنوبي درفصول  بهار و تابستان مي مربوط به مناطق آبكنار و بيشترین جمعيت آنها

 

 پراکنش، تاالب انزلي، اطلس پالنكتون .زئوپالنكتون، آنتن منشعبان، كلمات كليدی: 

 

 

 

                                                            
 :  نویسنده مسئول jsabkara@yahoo.com 

mailto:jsabkara@yahoo.com
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 مقدمه
تاالب انزلي با وسعت کنوني بيش از یكصد کيلومتر مربع 

کيلومتر مربع در تابستان  ۰3دود حدر فصول پر بارندگي و

غرب دلتای  و پایيز، درساحل جنوب غربي دریای خزر،

یازده . سفيد رود و در جنوب بندر انزلي گسترده شده است

 وارد را  آب  مترمكعب ميليارددوساالنه   مهم نسبتاً  رودخانه

 سوسر  بنامهای  خروجي  کانال 4  توسط  که  کرده  تاالب

 بازار  شنبه و روگا  نهنگ روگا،  خاله راسته پيربازارروگا، روگا،

 . (1133،جعفری و زبردستگردند)مي خزر ارددریایو روگا

آبكنار،   هایبنام زمتمای چهارحوزه   دارای   تاالباین 

 آب  ، مقدارذخيره  است  وسياکيشيم  شيجان ، هندخاله

    تنوع نظر از همچنين بيشتر،  مناطق سایر از آبكنار  وعمق 

 .(1133)منوری،باشدمي  نيز بسيارغني  پالنكتوني  تراکم و

  اکوسيستم دو  بين گرفتن قرار  تاالب  این  مهم  ازویژگيهای

  این  بهبوده،  شور  لب و  شيرین  آب مچنيندریا، ه و  خشكي

 و  متعددگياهي  جوامع و  است  ای ویژه  شرایط  دارای  دليل

 آن با  نظراکولوژیكي از که  داده  درخودجای را  جانوری

  . در سالهای(11۰1 ، مكارمي )سبك آراو اند یافته  سازگاری

 حجم  افزایش  سبب خزر  دریای  آب  سطح  افزایش 23دهه

  انفعاالت و  فعل  مثبت  اثرات بيشتر و  شده  تاالب  وعمق 

  این در  غذایي  چرخه از  استفاده را از نظر  بيولوژیكي

 . (1122، فالح است)جمالزاد  آورده  فراهم  اکوسيستم

متحملل تيييلرات   113۰ -113۰ طي سالهای انزلي تاالب

اخلر  نسلبت بله او   113۰در سال   گردید،ای قابل مالحظه

 کلم شلد، ایلن    درصد 4/77وسعت آن  حدود  1133سال 

کاهش گستره آبي و عمق بر اثر کلاهش ممتلد سلطح آب    

بوده اسلت. طلي    1143تا سال  113۰دریای خزر از سال 

متر پایين تلر از سلطح    1 این سالها تراز آب دریا در حدود

آب دریاهای آزاد  بوده ، که دراثرآن گستره آبلي تلاالب از   

کيللومتر   133کيلومتر مربع به حلدود   433 وسعت حدود

و عمق آب تاالب نيز کاهش یافت بطوریكله در دهله    مربع

  مهندسلين ) شيالتي تاالب ناچيز اعالم گردید ارزش1143

با افزایش تلراز   1124تا  1142. از سال (1132  مشاوریكم

کيللومتر   14۰آب دریای خزر وسعت آبي تاالب به بيش از 

بخشلي از تلوان    آن نيلز و اکوسيسلتم  مربع افزایش یافلت  

اکولوژیك مطلوب خود را باز یافت که در این رابطله بليش   

غرقلاب   هكتار از اراضي حاشيه تاالب در معلر   1733از 

کلاهش تلدریجي سلطح آب     1124قرارگرفت. پس ازسال 

 شروع شده اسلت ایلن تيييلرات موجلب دگرگلوني      اًددجم

 زیستي در عوامل آن بدنبال و تاالب رسيستم هيدروليكيد

 و 1132 مشلاوریكم   مهندسلين ) غيرزیستي تاالب گردید و

  (.11۰7خداپرست،

          مهملي  نقلش  پلل ارتبلاطي  یلك   عنلوان  زئوپالنكتون بله  

 یلا  هلا  بلاکتری  انلرژی از  حملل  غذایي، بلا  زنجيره در را 

    هلا بعهلده    ملاهي  و مهرگلان  سلایر  بلي   بله  فيتوپالنكتون

          جواملع پالنكتلون   ساختار  (Souza et al., 2011). دارد

         اهميلت  بلرای ملاهيگيری تجلاری    سلاحلي  نلواحي  در 

          کنلللدملللي اصللللي ایفلللا زیلللادی داشلللته و نقلللش 

(Ramdani et al., 2009)نقش زئوپالنكتوني . گروههای 

 هلای  اکوسيسلتم  جلانوران  تنوع زیستي مطالعه در مهمي

 زنجيلره  در. (Goswani, 2004)هستند دارا آبي مختلف

 کرده تيذیه فيتوپالنكتون از خوار گياه غذایي زئوپالنكتون

 و بلاالتر  سلطوح  در جلانوران  بلرای  غلذای مهملي   و خود

 بله  آنها اهميت شوند. بيشترین مي واقع ها ماهي باالخره

 انجلام  و(  a کلروفيلل  )ميلزان  اوليه کنترل توليدات علت

  .(Hans and Anja, 2007) است فتوسنتز

هستندکه درگلروه    ميكروسكوپي  جانوراني آنتن منشعبان  

کرده و واکثراً در آب شيرین زیست  قرارگرفته زئوپالنكتون

های دوراز نور وسایه را بيشتر پسلندیده، ودرآبهلای   محيط

هلا، حوضلها،     دریاچله  در  اغللب  . راکد دوام بيشتری دارنلد 

کنلد،    جریلان  بلا   ایهل   ورودخانله   آبي  استخرها ، کانالهای

  ساحلي  عمق  کم  نواحي و  دیتریت  لجن، ذرات در  همچنين

. (1144)زنكوویچ،شلوند  مي  دیده  آبزی گياهان  برروی و دریا

  داشته و بنلدرت بله  متر  ميلي  یك از کمتر  طولي آنها اکثر

  نيلز درشلرایط   نهلا آاز   بسلياری ند، رسنيز مي ميلي متر 4

  درجله   تعيلين   بلرای   شاخصلهایي   بعنلوان   محيطلي   خاص

      و  تخللم  رنللگ  مثللال  رونللد، بعنللوانبكللارمي  آب  کيفيللت

   ي مثلل انلواع  پوسلتان  روتيفرها یلا سلخت   مثل توليد  شيوه

    اسللت  زیسللت محلليط  نللوع نشللان دهنللده   آنللتن منشللعبان

  .(11۰7سبك آرا و مكارمي، ) 
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 آنلللتن (2008)و همكلللاران   Maharطبلللق مطالعلللات 

  در  ثانویللله  درتوليلللدات  ای عملللده  نقلللشمنشلللعبان 

 زیتوده آنها توليد و اگرچه توان  ،شتهدا  های آبياکوسيستم

و کملي    مطالعلات کيفلي  . دارد   محيطي  شرایط  به  بستگي

 داده  تلاالب انزللي نشلان   طرح های مختلف ردزئوپالنكتوني

بسلليار کله جمعيللت ایللن راسللته در سللالهای اخيرکللاهش   

و  فالحي 11۰1)سبك آرا ومكارمي، ری یافته استچشمگي

 .(1134وهمكاران، 

دارد ،   طوالني  ای سابقه  انزلي  در تاالب پالنكتوني  تحقيقات 

 سال در سابق  شوروی  کارشناسان والدیميرسكایا و کوراشوا

قرار دادند   را مورد بررسي  انزلي  تاالب  ماه 7حدود1142

 داد مي  آنها راتشكيل  ازکارهای  يبخش  پالنكتوني  مطالعه که

  زمان  و در یك  و نامنظم  ها بسيار ابتدایيبررسي  این ، اما

  فصلي  نشانگرتيييرات توانست  نمي  که  گرفت  انجام محدود

 گذشته  نتایج با  آن  ها و تطبيقبررسي  باشد. بمنظورتكميل

در مهندسين مشاوریكم   ، بوجودآمده  تيييرات  ومشاهده 

  مناطق از  برداری نمونه  یكسری  به اقدام 1132 تابستان

   . است  نداشته  چنداني  تداوم  نمودندکه  تاالب  مختلف

Holcik  و Olah(1337در ) فائو با مرکز  مشترك  پروژه 

  مطالعاتي 113۰ -23 سالهای  طي  گيالن  شيالتي  تحقيقات

و   پراکنش  ند کهداد  انجام  انزلي تاالب منطقه  4  برروی

مورد   مختلف  فصول و  مناطق  این در پالنكتون  جمعيت

 مرکز دراین قرار گرفتند.   و تحليل  و تجزیه  بررسي

و مطالعات  1121–24  سالهای  طي وریبار  توان  های پروژه

  بخش  با همكاری 1123 -23 انزلي  تاالب  جامع شيالتي

 هابررسي ، گذشته بياتاز تجر استفاده   زیست شناسي ضمن

 تا  مطالعات  این  داد،  انجام  تری تر و جامع را با ابعاد وسيع

بطور مداوم ادامه داشت و بعد از یك وقفه 11۰1 سال

های محدودتر بطور با ایستگاه 11۰3چندساله از سال 

 . مانيتورینگ از سرگرفته شد

درکشلور   ، پالنكتلون   وکاربردی  اقتصادی  اهميت  به  توجه با

و ملا هنلوز     نكلرده   پيشلرفتي   شناسلي   پالنكتلون   ما عللم 

آرا و مكارمي ، سبك داریم مورد برمي  را دراین  اوليه  قدمهای

 و  جامع  منابع کمبودبدليل  112۰الي  1123طي سالهای  

  تلاالب   پالنكتونهلای  درملورد به زبان فارسي  مصور و  کافي

  شناسلایي  و  بررسي  ضرورت  شيرین  آب  منابع دیگر و  انزلي

را با طرح تهيه اطلس پالنكتوني تاالب   ای زئوپالنكتون گونه 

 و آرا)سبک  اجرا نمودندرا نواحي ساحلي دریای خزر انزلي و

تحقيق حاضر  که (5831 ،مکارمی و آراسک  و 5831مکارمی، 

 .بخشي از آن مي باشد

 
 موادوروشها

    ي و در طللولشللمال  12'  7۰"تللاالب انزلللي در عللر    

شرقي قلرار دارد ارتفلاع متوسلط آن از سلطح       43'  74"

متلر   24/7عملق آن   متر بوده و حلداکثر   71دریای آزاد  

  مطالعاتي  ایستگاه 72  انزلي  تاالب  موقعيت  به  باتوجه است.

،   (1۰ -77)  ، سياکيشللليم  (1 -3شللليجان)  درمنلللاطق

( 2-17) گاهللاورو  (71-72) ( ، هندخاللله14 -12آبكنللار)

 هلا  بلرداری   نمونه و( تعيين 11) دریا وبيرون موج شكن در

  ایسلتگاههای ، موقعيلت  1شكلانجام پذیرفت.   انهيبطورماه

 ، انزلي  تاالب  متوسط  عمق  . نظربهرا نشان ميدهد  مطالعاتي

 در (P.V.C) پليكلا   لولله  یلا   بلاتيوب   بلرداری   نمونه  وشر

 3  قطلرآن  و متلر  4/7ه حلدود  لول  شد. طول این  نظرگرفته

  آب وارد  عملودی  بطلور  آنلرا   درهرایسلتگاه   مترکله   سانتي

 آن را  محتویات و مسدود، دست   کف با آنرا  انتهای و  نموده

 13کرده بدین ترتيلب  تخليه  ليتری 13  مدرج سطل  بداخل

بررسلي    ، جهلت  ميكلرون  13گير را با تورپالنكتون  آب ليتر

  شللده  جمللع  عصللاره و فيلتللر  النكتللونيزئوپ هللای  نمونلله

تخليله نملوده و در    بلرداری   نمونه  درکلكتورتوررا در ظرف

  شدند.درصد تثبيت  4نهایت نمونه ها با فرمالين به نسبت 

  جهت  گشاد پيپت دهانه  توسط  سازی  ازهمگن بعد نمونه ها

 از بعلد  و  منتقلل   شلمارش   هلای   محفظله   به  کيفي بررسي

  اینورت، توسط  ميكروسكوپ با  ای ونهگ  شناسایي و  مشاهده

جداسللازی، شستشللو و   شللمارش  پاسللتورازمحفظه  پيپللت

  توسلط  آن   مختللف   زوایای از  و  منتقل  الم  برروی  درنهایت

گردید،   عكسبرداری (labophot Nikon)  فتوميكروسكوپ

ومورفولوژیك هرگونله ازروی    سپس اطالعات سيستماتيك

  نمونه ظاهری   مشخصات و  مشاهدات شناسایي و  یکليدها 

اطالعللات، انجللام کارهللای    ثبللت  هللتج .گردیللد  تهيلله

 Excelمحاسباتي، رسم جلداول و نمودارهلا از نلرم افلزار     
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     و جهللت تجزیلله تحليللل و آنللاليز آمللاری    7332نسللخه 

بلرای آزملون آنلاليز واریلانس      13 نسخهSPSS ازنرم افزار 

آزمون ناپارامتری کروسكال والليس  ( وANOVAیكطرفه )

 منلابع  زئوپالنكتلوني برطبلق    مونله بلرداری  ن .استفاده شد

Harris, et al.,2000 ; APHA,2005 رده  جهلللتو

شناسلللایي   بلللرای و Mienlli,1993  منبلللع  از بنلللدی

         ;1144 ،  زنكلوویچ   د شد،نااین منابع است به   زئوپالنكتون

   Edmonson,1959 ;133۰ ، و همكاران  بيرشتين
; Mellanby,1968 ;Needham&Needham,1968; 

Maosen,1983;Krovichinsky and Smirnov,1994 

;Pennak,1989 ; Tsalolikhin,1995;  

Throp&Covich,2001;Bledzki and  Rybak. 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 انزلیدرمناطق مختلف تاالب  پالنکتونی: ایستگاههای نمونه برداری 1شکل 

 نتایج
 744و جلنس   114 شلاخه   17  درمجملوع تحقيلق   دراین 

جنس  14 ،خانواده 4شده که   شناسایي  زئوپالنكتوني  گونه

سللته را)مربللوط بلله آنللتن منشللعبان     آن گونلله  74و 

Cladocera)   شلاخه   است، ایلن راسلته ازArthropoda 

)سللخت پوسللتان(  Crustaceae)بنلدپایان( و زیللر شللاخه  

دن ایلن گلروه ازموجلودات ازصلدفي کيتينلي      بل . باشدمي

پوشيده شده که درناحيله خلفلي بهلم متصلل واز سلمت      

شكمي باز است. درناحيه پشتي بدن زیرصدف کيسه نوزاد 

یلك لكله    ، آنتن های منشلعب جللویي وعقبلي و   قراردارد

چشمي که عضو حساس عصبي بوده و یك چشلم مرکلب   

ن دردقيقلله بللار ضللربا 143دارنللد. دارای پللوزه و قلبللي بللا 

 جفت پای سينه ای برای شنا و 4هستند. آنتن منشعبان 

 حرکت داشته که جفتهای سوم وچهارم برای تصفيه آب و

د. بلا توجله بله شلرایط     نروجمع آوری موادغذایي بكار مي

ها و پاهای محيطي، بخصوص درشریط نامساعد شكل آنتن

       کلله بلله ایللن پدیللده سلليكلومورفوز یافتللهحرکتللي تيييللر 

 در و بلوده  پلا  دسلت و  بخش خلفي بلدن فاقلد   گویند.مي

 چنگلال ) نهایت بعد از شكم دارای دوزایده چنگلال ماننلد  

است که مابين آنها مخرج وجلود دارد. روی   (پشت شكمي

کله   هدشها برآمدگي یا ناهمواریهایي دیده پایه این چنگال

آل معملو  گاهي بشلكل زایلده هلای طویلل وتاژکلداربوده و     
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 کالدوسلراها  (.7)شلكل   بعهلده دارد  جانوررا وظيفه حسي

دربدن  بوده وتخمها (Ovoviviparous)تخم گذار زنده زا 

شوند. درشرایط جنين شده سپس آزاد مي تبدیل به هاماده

شلوند کله   نامساعد بعضي از تخمها تبدیل به نرهلایي ملي  

هللا کللوچكتر بللوده و بعللداز عمللل لقللاح تخمهللای  ازمللاده

(  کله بلا بهتلر    1را توليد کلرده )شلكل   ماندگار)افي پيوم( 

شدن شرایط محيط شكوفا شده و ماده های بكرزا را بوجود 

 آورند.مي
، شلكل  در این گروه زئوپالنكتلون  هاجهت تشخيص جنس

سر، فرم صدف کيتيني، وجود یا علدم وجلود خارپوسلتي،    

هایي از صدف کيتيني )تنه(که دارای مژه یلا  یا قسمت سر

تشلخيص   برایبت سر به انحنای بدن وو نس فاقد آن است

و  (Postabdomen)گونلله شللكل چنگللال پشللت شللكمي 

های روی آن، بلندی خار دمي و فرم پلوزه وانحنلای   دندانه

هللای آن، وفرمللول خارهللای قرارگرفتلله بللرروی آنللتن    

 شود. استفاده مي (seta)ثانویه

 بدست آمده ازطرحهای مطالعاتي تاالب انزليهایآناليزداده

اختالف  دهدآزمون کروسكال واليس نشان مي اسبراس

  مناطق سالها وپالنكتون درزئو  تراکم  ميانگين دار بين معني

  درنتيجه  که،( P<0.05)  وجود داشته انزلي  تاالب  مختلف

 نظر در یك  از این  آبكنار و هند خاله  مناطق  گفت  توان مي

  آماری  درگروه وروگاها  شيجان ، سياکيشيم  مناطق و  گروه 

  تراکم  در ميزان  اختالف  اصلي  ليلدگيرند.  مي قرار دیگر

   پوشش  درميزان  اختالف ، مختلف  مناطق دري پالنكتونزئو

  توسط  وارده  آلي بارمواد  ميزان و  متوسط  ، عمق گياهي

باید  را  مناطق  از این  هریك  بهی ورودی ها رودخانه

روه های مختلف زئوپالنكتوني که در فراواني گذکرنمود

  هندخاله  مناطق  بترتيب نيز  زئوپالنكتوني نظر زا تاثيردارد.

  وفراواني  پراکنش  بيشترین %(3۰/72وآبكنار) %(41/14)

 و سياکيشيم، روگاها  مناطق  سپس  داشته را  زئوپالنكتوني

های ، پراکنش فصلي جنس1جدول .اند قرارگرفته  شيجان

شعبان شناسایي شده درمناطق مختلف مختلف آنتن من

تاالب انزلي در طرح اطلس پالنكتوني تاالب انزلي و 

، مقایسه آنتن منشعبان مشاهده شده درتاالب 7جدول

در طرح اطلس  ( و1121-31انزلي طي سالهای مختلف )

پالنكتوني تاالب انزلي را مشخص کرده که مطابق آن 

ي با شيوه جنسهای کمياب مشاهده شده در تاالب انزل

نمونه برداری کششي فقط در طرح اطلس مشاهده شدند. 

، نيزچند گونه از آنتن منشعبان تاالب انزلي را نشان 4شكل

، رده بندی گونه های شناسایي شده زیرفهرست دهد. مي

 .باشدآنتن منشعبان درمناطق مختلف تاالب انزلي مي

          

Phylum  Arthropoda        
  Subphylum Crustaceae 

    Order  Cladocera 

      Family  Sididae 

         Diaphnosoma  branchyurum  Lievin , 1848  

       Family  Daphnidae 

          Daphnia  magna   Straus , 1820  

          Daphnia longispina  ( O.F . Mueller ) 1785  

          Ceriodaphnia  acanthine  Ross  , 1879  

        Ceriodaphnia reticulate  ( Jurine ) 1820 

         Simocephalus  vetulus  ( O.F . Mueller ) 1776   

         Simocephalus  sibiricus  Sars , 1898  

         Scapholeberis  aurita  ( Fischer ) 1849  

         Moina  macrocopa  Straus , 1820  

         Moina  rectirostris  ( Leydig ) 1860  

      Family  Macrothricidae 

          Macrotrix  lacticornis  ( Jurine ) 1820  

         Ilyocryptus  spinifer  Herrrick , 1884  

         Ilyocryptus  sordidus  ( Lievin ) 1848  

      Family  Chydoridae 

         Chydrus  sphaericus  ( O.F . Mueller , 1785 )  

        Alona  rectangular  Sars , 1861  

        Alona  Costata  Sars , 1862  

        Pleuroxus  hastatus   Sars , 1862  

        Pleuroxus  denticulatus  Birge , 1878  

        Pleuroxus  hamulatus  Brige , 1910  

        Pleuroxus  trigonellus  ( O.F . Muler ) 1785  

        Pleuroxus  adnucus  Jurine  , 1820  

        Camptocercus  rectirostris  Schodler , 1862  

        Acroperus harpae  Baird , 1843   

      Family  Bosminidae 

        Bosmina  longirostris  ( O.F . Mueller ) 1785  

        Bosmina  coregoni  Baird , 1857  
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 (1781 -87پراکنش جنسهای آنتن منشعبان در فصول ومناطق مختلف درطرح اطلس پالنکتونی تاالب انزلی ) : 1 جدول
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ریخت شنایی یک آنتن منشعب از نمای  :2شکل

 (GLERL.NOAA)پهلویی

 

 
 

: افی پیوم)تخم ماندگار( در دافنی 7شکل
(GLERL.NOAA) 

 ریخت شناسی یک آنتن منشعب از نمای پهلویی :2شکل
(GLERL.NOAA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انزلی)برگرفته از کتاب اطلس پالنکتونهای تاالب انزلی( در تاالب (Cladocera): چندگونه از آنتن منشعبان 4شکل
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باآنتن  وپالنکتونیزئ گروه هایدرصد مقایسه  :1نمودار 

  درمناطق مختلف تاالب انزلی (Cladocera)منشعبان 

 (1787-37های )سال

 

 

 

 

 

 

 

 

مقایسه تعداد جنسهای مشاهده شده از شاخه  : 2نمودار

 درتاالب انزلی (Cladocera)شعبان آرتروپودا و آنتن من

 طی سالهای مختلف 

 
  (Cladocera)های آنتن منشعبان: درصد جنس 7نمودار

 نسبت به جنسهای شاخه آرتروپودا طی سالهای مختلف 

 در تاالب انزلی

 

 بحث   

 که بوده آبي منابع ساکنين دائمي زئوپالنكتوني گروههای

روتاتوریلا،   پروتلوزوآ،  ماننلد  مختلفلي  گلروه هلای   شلامل 

 عاملل  غالبيلت آنهلا   که حضلورو هسلتند  غيره و آرتروپودا

   سلاب ح بله  پالنكتلوني  جوامع مهم ساختار کننده پایدار

 های کوپله پوستان شامل گروه سخت ميان رایند آید مي

 در اکوسيستم (آنتن منشعبان)وکالدوسرا  )پاروپایان( پودا

 رژیلم  جزء برخوردار بوده زیرا ویژه ای اهميت از آبي های

            مراحلل  رشلد  در نقش مهملي  و بوده ماهيان غذایي اصلي

               ایفلا  ماهيلان  گونله هلای   از بسلياری  زنلدگي  مختللف  

 ;Abdel et al., 2006; Salveson, 2013)ننلد کملي  

Piasecki et al., 2004 )   این موجودات قادر به کنتلرل .

 .(Hans and Anja, 2007)اوليه نيز هستند  توليدات

 آب آبگيرهای پالنكتوني ساختار به ورود با منشعبان آنتن

 مهملي در  نقش و شده تكثير انبوه تعداد به شيرین، اغلب

      تصلفيه  آنهلا  اکثلر  دارنلد.  منابع آبي بعهلده  غذایي زنجيره

 هلا  دیتریلت  باکتریها، از تيذیه با بوده که واقعي کنندگان

 پاهای که رویای ویژه های دستگاه بوسيله و  ها وجلبك

 اهميلت  .شلوند ملي  آب از آنهلا  تصلفيه  موجب دارند خود

 زنلدگي  شيرین آبهای در منشعب که آنتن پوستان سخت

 بلرای تيذیله   مناسبي غذای اینها است زیرا کنند، زیادمي

 بلوغ درحالت هم و نوزادی در حالت هم ماهيها از بسياری

 زنلدگي  شليرین  هلای درآب آنها اتفاق به اکثرقریب .هستند

)آبهای شور وللب شلور(    دریایي انواع آنها اما درميان کرده

 .(11۰7)سبك آرا ومكارمي ،شود مي دیده هم

وانتشار پالنكتون در   پراکنش  بر روی  که  مطالعاتي  برمبنای

   بله   تلوان  ملي  آنرا  گرفته  انجام  انزلي تاالب  مختلف  بخشهای

     شليرین   بلا آب   غربلي(   )بخلش   نمود یكي  تقسيم  دو ناحيه

 تابستان  بهار و اوایل   ور در فصلغوطه  زیاد گياهان  و تراکم

  روگاها و کانلال  دیگر   و ناحية (1141،وکيمبال   کيمبال)  

)جملالزاد   باشلد  دریا مي  تأثير آب  تحت  که  بوده  کشتيراني

  یلای شلور در   للب   آب پالنكتونهای  زئو  اغلب  ،(1122فالح،

   شاخه ز ا  Synchaetaگونه های مختلف جنس   خزر مثل 

 Podon polyphemoidesواز شلاخه ارتروپلودا    اتوریلا روت
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  sp. Acartiaو  آنتن منشعباناز  Polyphemus exigusو

     . ( 11۰3)سبك آرا ومكارمي، نام برد  توان رامي کوپه پودااز 

  درمجملوع   کله   اسلت   داده  نشلان   زئوپالنكتلوني   مطالعات

  آب  ایستایي و  منطقه  وسعت  نظرگرفتن در با آبكنار  منطقه

 باال  باشد، البتهبرخوردار مي  باالیي  زئوپالنكتوني  جمعيت از

،  اسلت   بوده موثر امر  این در خزرنيز  دریای  آب  سطح  آمدن

  زئوپالنكتلون   انلواع   جهلت   مناسلبي   زیسلتگاه  این منطقله 

 اسلت.  آنلتن منشلعبان   پلودا و   و کوپله  وریااتروت  بخصوص
تدریجي دملای آب رشلد    با افزایش اواسط بهار و دراوائل و

   همزمللان بللا آن رشللد زئوپالنكتللون آغللاز  فيتوپالنكتللون و

  حلداکثر تلراکم  ،  et al, 2013) (Van dammeگلردد مي

  تابسلتان   فصل  اوایل  به  مربوط  غرب  در تاالب  زئوپالنكتوني

  بللا مشللاهدات  . (11۰7)سللبك آرا ومكللارمي، شدبا مللي

  سه و  منطقه  در این  نمود که  بيان  چنين  توان مي  ای منطقه

         کم  بتدریج  سپس  زیاد بوده بسيار  اماکروفيت رشد بهار  ماهه

گردیلده،     اوليله   توليلدات   افلزایش   املر باعل     ، این شودمي

  تللراکم  بللا افللزایش  یزئوپالنكتللون مللواز  تللراکم  تيييللرات

درایلن  ، دهد مي  رخ  کوتاهي  زماني و با تأخير فيتوپالنكتون

 Alonaو  Chydrus sphaericusحالللت گونلله هللای 

rectangula  درالبالی وه دیبرروی گياهان خز اکثراً   که 

 (Sharma, 2008).  گردنلد کنند زیاد ملي مي زندگي آنها

 در گيلاهي  کاهش پوشش با تابستان اوایل و  بهار اواخر در

گونه های نامبرده کلم   جمعيت مناطق مختلف تاالب انزلي

 ,Diaphanosoma branchyurumیگونله هلا   شلده و 

Moina rectirostris وBosmina longirostris     زیلاد 

تيرملاه جمعيلت آنلتن منشلعبان بله       اواخلر  شلوند. در مي

 ؛1123فالحلي کپورچلالي،  ) رسلد ملي  خلود  حداکثر مقدار

آنلتن  ه کل  مطالعات نشلان داد  (.11۰7آرا ومكارمي ،سبك 

 اوایلل  در و کلرده  رشلد  بله  شلروع  بهلار  ازفصل منشعبان

     رسلند. درپلایيز و زمسلتان   ملي  حداکثرفراواني به تابستان

             زنلدگي بلرای  شلرایط  زیلرا  شلده،  کاسلته  آنهلا  تلراکم  از

             کله  نبلوده  انلدازه کلافي   بله  آنهلا نامناسلب وغذایشلان    

مانلد  باقي ملي  آنها ( از1)شكل  پيوم  افي  تخم نهایت در 

(Sharma & Sharma, 2012) هلای  گونله  . معملوال 

 هلای  واکلنش  زئوپالنكتوني دارای پوستان سخت مختلف

 آبلي  هلای  تروفلي اکوسيسلتم   شلرایط  دربرابلر  متنلوعي 

 پارامترهلای  نوسلانات  . (Guo et al.,2009)هسلتند 

 pH کل، فسفات نيتروژن و کل، ائيتقلي نظير غيرزیستي

 زنوپالنكتلون  بلر رشلد   حلرارت  درجه و محلول اکسيژن ،

 واکلنش  اغللب  موثربلوده وآنهلا   آنلتن منشلعبان  همچنين 

 اغللب  زیرا دهند مي محيطي نشان تيييرات به را سریعي

 هسلتند  روزه چنلد  سليكل زنلدگي کوتلاه     دارای ها گونه

2003) (Paterson,. 

آبكنار   شمالي  سواحل در نتن منشعبان(کالدوسرا )آ راسته

 بلاالترین  غلرب(  )تلاالب  استگياهان آبزی  پوشيده از  که

 و رکود فضای باز به توجه د ، بانباشمي دارا را تراکم ميزان

 pH و  اکسليژن محللول   نسلبي آب و بلاال بلودن ميلزان    

قلراردارد و   4/۰ اللي  4/2کله بلين   آنهلا  شلكوفایي  مناسب

 تایيلد  موضوع جود در تاالب غرب اینمو pHتطابق آن با 

 .   از طللرف دیگللر(11۰7)سللبك آرا ومكللارمي ، شللودمللي

 باعل   سليانوفيتا درآب  زیاد شدن جمعيلت  و دما افزایش

 ایلن  شود بلا توجله بله   مي آنتن منشعبان جمعيت کاهش

از  قادر به تيذیه روتاتوریا ها اینكه داشتن نظر در و موضوع

ال بودن جمعيت آنها در تلاالب  سيانوفيتا هستند دليل بر با

کله  تازملاني  آنلتن منشلعبان   غرب اسلت. بله ایلن خلاطر    

 پيلدا  بقلا  خلوبي  بله  تواننلد  نملي  غالبنلد  سليانوفيتا 

آنلتن   تلراکم  کلاهش .  (Neves et al., 2016)کننلد 

 دالیلل  ملاه  تيلر  بله  نسلبت  شهریور و مرداد در منشعبان

 زایشافل   آن دالیلل  از یكي. باشد داشته تواندمي مختلفي

      دشلوار  شلان برای را زنلدگي  شلرایط  که است حرارت درجه

 اصلوالا  ، (Ferdous and Muktadir, 2009) سلازد  مي 

 خلوبي  بله  سلانتيگراد  درجله  74 دمایدر  آنتن منشعبان

شلود.  ملي   کاسته آنها رشد از باالتر دمای در و نموده رشد

 ردسليانوفيتا   افلزایش   با معموالا که است این دیگر دليل

 باکتریها تراکم از باال حرارت درجه مناسب و pH  و شوری

 هلا آنشده  درنتيجله چلون   کاستهکه غذای اصلي آنهاست 

  در این ماه که ایرشته سبزآبي های جلبك از نيستند قادر

 افلزایش  بلا  لذا ،نمایند تيذیه غالبند غرب تاالب درمنطقه

 تلراکم  انزلي تاالب در ای رشته سبزآبي های جلبك تراکم

 ,.Ferrão-Filho et alیابلد ملي  کلاهش  آنتن منشلعبان 

2000) .(Infante and Riel,1984;  
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 از جمله جنسلهای  زئوپالنكتون شاليزاری فروردین ماه در

Chydrus وAlona   شلده  دیلده  دیگر های ماه از بيشتر 

 ایستگاه مطالعاتي به برنج مزارع بودن نزدیك آن دليل که

انلد.   شلده  منطقه این وارد مزارع، آبياری علت به که است

 جلنس  دملا،  رفلتن  بلا بلاال   بهلار در خلرداد ملاه    اواخلر  در

Diaphnosoma  شده که پس فوقهای  جانشين جنس 

 اسلاس  شود. برمي آنها نيز کاسته تراکم از آبياری پایان از

آنلتن   7331وهمكاران در سال  Ferrão-Filho مطالعات

 بيشلتر  باشلد  ني گياه از پوشيده که مناطقي در منشعبان

حضلورآنها در   ميلزان  بيشلترین  دليلل  به ایلن  یافت شده،

 انبلوه،  نيزارهلای  تاالب غرب نسبت به سایر مناطق وجود

 دیگر درمناطق است. اما منطقه درآن آب عمق و ایستایي

 فراوانلي  بيشلتر،  شلوری  و کمتلر  گيلاهي  پوشش به دليل

 منشلعبان  آنتن تراکم سرخانكل منطقه دارند. در کمتری

 ریزتر موجودات تعداد برافزایش دليلي خود این و بوده کم

         محسلوب  تنلان( روتاتوریاهلا)گردان  بلویژه  زئوپالنكتلوني، 

 گردد. مي 

اوایل پایيز بلا افلزایش جمعيلت شلاخه      دراواخر تابستان و

، سلليانوفيتا جمعيللت آنللتن منشللعبان کللاهش مللي یابللد  

Gliwicz  آنلتن منشلعبان    دربررسي تيذیه1333در سال

    اگلر تلراکم سليانوفيتا کلم باشلد آنهلا قلادر بله          نددریافت

  تيذیه ازسيانوفيتا بوده وجمعيت آنهلا را کنتلرل ميكننلد،    

نلرخ   اما غلظلت هلای بلاالی سليانوفيتا بلرروی  تيذیله و      

فيلتراسيون آنها تاثير منفلي دارد. درایلن زملان بيشلترین     

 Diaphanosomaآنتن منشعبان مربوط به گونه  جمعيت

branchyurum  تيييرات جلوی در  ها و. بارندگيباشدمي 

 ميلزان  افلزایش  تاالب و فصل پایيز سبب نفوذ آب دریا در

کم شدن جمعيلت آنلتن   که موجب  شده سولفات شوری و

، (Sharma and Sharma, 2007) گلردد ملي  منشلعبان 

فرارسليدن زمسلتان از    بتدریج بلا سردشلدن هلوا و   سپس 

                          ت آنهللللا کاسللللته شللللده و ناپدیللللدتللللراکم جمعيلللل

 .(Sharma and Sharma, 2012) گردندمي

  کلم   و شليجان   نلواحي، سياکيشليم    انزللي   تاالب  شرق در

ازنظر فراواني پالنكتلوني    مناطق  ترین  و ضعيف  عمق ترین 

  رودخانة  ها از طریق ورود آالینده  شيجان  ، درمنطقههستند

  باعل  کلاهش تلراکم    کله   شده  آب  کدورت  بازار باع پير 

اما بيشلتر   ،(11۰7)سبك آرا ومكارمي، شود مي يپالنكتون

هستند  پروتوزوآ  به گروه  مربوط  مناطق  این  زئوپالنكتونهای

و   بلوده   زیسلت   بله  قلادر   محيطلي   نلامطلوب   درشرایط  که

  محليط   دهکنن خود آلوده  ولي اند آلوده  های  محيط  شاخص

  گللروه  ایللن کلله   مسللئله  ایللن بلله   نيسللتند. باتوجلله  زیسللت

، دارنلد   ماهيلان   در تيذیله   کملي   غذایي  زئوپالنكتون ارزش

  کمتلری  توليلد ملاهي    مناطق ازتلوان   این  که   گفت توانمي

 ،  کلم  جمعيلت   عليلرغم   سياکيشيم  برخوردارهستند. منطقة

باشلد،  ملي   زئوپالنكتلوني  نظلر  از  تلاالب   منطقه ترینمتنوع

  يپالنكتللون  اطلللس تهيلله در  گرفتلله  انجللام  درمطالعللات

 با شيوه نمونه برداری کششي با تورزئوپالنكتون  انزلي تاالب

آنلتن منشلعبان     راسلتة  از بخصلوص   کميلاب  های اکثرگونه

  شلدن   ، مشلخص (7)جدولاند شده  شناسایي  منطقه  دراین

  دارد .  احتياج  بيشتری بررسي و  عهمطال  به  پدیده  این  دليل

بعللدازآبكنار   پالنكتللونيزئو  نظرتللراکم از  هندخاللله  منطقلله

  پوششلهای   بلدليل   زئوپالنكتلوني تنلوع  ازنظر اما  قرارگرفته

  باشد رشد گياهلان  آبكنارمي از تر غني  حتي  مناسب  گياهي

  نایل   کله   بسيار زیلادبوده   سال  درطول  نواحي  این در  آبزی

  شللود، عللالوهمللي زئوپالنكتللون ميللزان   کللاهش  امرسللبب

 ، اسلت   بسليار پلایين    مناطق  دراین  آب  ایستایي  ميزان برآن

  ایلن   بله  دریا  آب ورود با  همراه دریا و  شدن  طوفاني  هنگام

آب   سلطح   از پسلروی  بعلد  و  باالرفتله بسرعت   آب،  مناطق

  حاللت   آبكنلار بلدليل    درمنطقله   آیلد، درحاليكله   مي  پایين 

                    دیللللده کمتللللر  حالللللت  ایللللن  آن ماننللللد  دریاچلللله

  کانالهلای  یلا  روگاهلا   (. درمناطق112۰خداپرست،د)شومي 

  مختللف   منلاطق   از کله  جریلان آب    بدليل ، تاالب  خروجي

  تنلوع  ودشل ملي  وارد دریلا   بله   ودرنهایلت   عبورکرده  تاالب

  بترتيب برخوردار و ون از روند یكنواختي زئوپالنكت  وفراواني

آرتروپلودا    ازشاخة  کمي  پروتوزوآ، روتاتوریا وجمعيت  شامل

  .(11۰1)سبك آرا ومكارمي ، است

 سلاله  ده مطالعلات  طلي  (11۰۰همكلاران )  و ميرزاجلاني 
 GIS 47 جيرافيایي سامانه از با استفاده 11۰3 الي 1123
، طبق نتایج سي قرار دادندرا مورد برر تاالب انزلي در نقطه

بدسللت آمللده فراوانللي زئوپالنكتللون نيللزدر مجمللوع رونللد 
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ميانگين فراواني زئوپالنكتون طي سال هلای  صعودی دارد. 

درصد پرجمعيت  1/33 مختلف نشان داد شاخه روتاتوریا با

  مناطق(.  همچنين 1است )نمودار بوده ها شاخه سایر از تر

  ترین ( غني مرکزی  )تاالب  الههندخ ( و  غرب  تاالب آبكنار)

 )سلبك آرا  پالنكتوني هستندزئو  تراکم و  ازنظرتنوع   مناطق

درصللد  1/73زیرسلسللله پروتللوزوآ بللا  .(11۰7ومكللارمي، 

 3/2( و شاخه آرتروپودا با 3/4+ ریزوپودا  4/71)سيليوفورا 

در رده ( 1)نملودار ( 4/3+کالدوسلرا  4/2درصد )کوپه پلودا  

( مقایسه تعداد جنسهای 7نمودارارند. در)های بعدی قرار د

، راسته کالدوسرانسبت به آرتروپودا مشاهده شده از شاخه 

 راسلته کالدوسلرا   جنسلهای   (، ميزان درصد1ودر )نمودار 

طلي سلالهای مختللف مشلخص      تروپودانسبت به شاخه آر

شده است. طبق این نمودارها بيشلترین درصلد جنسلهای    

وکمترین آن در سلال  1124 و1121های در سال راستهاین 

 4 مشللاهده شللده ودر سللایر سللالها بللين   1123و 112۰

  ند.درصد متيير بوده ا17ليا

 از پلروژه هلای هيلدرولوژی و     آمده بدست  اطالعات  مقایسة

و ( 11۰7و112۰خداپرسلت،  هيدروبيولوژی تاالب انزللي ) 

مطالعات محلهلای تكثيرطبيعلي    درطرحپالنكتوني بررسي 

 (11۰7)سبك آرا و مكلارمي،  تاالب انزليماهيان مهاجر در

  انزللي   تلاالب  در آنتن منشعبان  جمعيت دهد که  مي  نشان

 . درصلد نلد ا  یافتله   کلاهش 11۰1اللي   1121   سالهای  طي

 1121 درسلال  آنلتن منشلعبان در تلاالب انزللي    جمعيت 

حدود  1123-23های سال  درصد بوده که دربررسي 7 حدود

ل سلا   دربررسيو(، 11۰1كارمي،آرا و م)سبك  درصد 11/3

 (1134) فالحي وهمكاران، درصد 43/3حدود  33-11۰3

راسللته . در مجمللوع ميللانگين درصللد اسللت  بللرآورد شللده

درصدجمعيت  4/3حدود 1121-31کالدوسرا طي سالهای 

   (.1)نمودار  باشدزئوپالنكتوني تاالب انزلي مي

،  داشلته   العلاده   فلوق   اهميت  المللي  نظر بين از انزلي  تاالب

 و  گياهلان   انواع  زیست  برای  با ارزشي  اکوسيستم  همچنين

  بلوده  خلزر   ازماهيان دریای  بسياری  برایاز جمله   جانوران

 و  داشلته   شليرین   آب  بله   احتيلاج   ریلزی  در فصل تخلم   که

 بلللرای  بسلللتر مناسلللبي  تلللاالب  رودخانللله هلللای ورودی

  مراحلل   ماهيلان   ایلن   وهلای الر باشد.مي تكثيرطبيعي آنها 

     تيذیله  زئوپالنكتلون  از و  گذرانلده  رشد خلود را درآن   اوليه

  ليمنوللوژیكي   مطالعلات  از  آملده   بدسلت   کننلد. نتلایج  مي

گياهلان،   زیلاد   پلراکنش  ، همچنلين  متمادی  سالهای درطي

 و  (، موادمعلدني Nutrient)  ، موادغذایي پالنكتون، رسوبات

 بلر   دليلل  بلاکتریوپالنكتون  تعلداد   افلزایش   ، همچنين آلي

  ایلن که  است  انزلي ( تاالبEutrophication) بودن  فراغني

  و شلده    آبلي   اکوسيسلتم  در ایلن   تعلادل   عدم  باع   مسئله

 در .(1124نظلامي، )  اسلت   دررونلدیوتروفي   تسریع  موجب
شده، از  تيييراتي دستخوش انزلي تاالب اخير نيز های سال

           حاصلله  ملواد  و آالینلده  ملواد  ورود بليش از انلدازه   هجملل 

  تجملع آنهلا بلدليل احلدا       رسلوبات و  کشاورزی، ورود از 

 درخروجي تاالب به دریای خزرکه موجبموج شكن جدید 

رویله گياهلان ماکروفيلت و    کم شدن عمق تاالب، رشد بي

 فيتوپالنكتلوني  هلای  گونله  نيزارهلا همچنلين شلكوفایي   
 کله  دهنلد ملي  نشان هایافتهبرد.  نام توان مي را نامناسب

 کلاهش  دچلار  مطالعه، مورد دوره دهسالة طي انزلي تاالب
 و تاالب گياهي حاشية پوشش تيييرات به توجه مساحت با

 قهقرایلي  سلير  به توجه است. با گرایي شده تيذیه افزایش
 و ایلن رونلد   درك انزللي،  تلاالب  موجود در روند تيييرات

 بله  هاتاالب و ها  بطورعاماکوسيستم تحوالت سير شناخت

 از وضلعيت  بينلي  پليش  در حلدی  تا تواندمي اخص، طور
باشلد،   راهگشلا  کنلوني  رونلد  اداملة  صلورت  در آنهلا  آیندة

 در آینلده  آن ادامة نتایج و روند این که است بنابراین الزم
زبردسللت )شللود گنجانيللده تللاالب مللدیریتي برنامللة در

شلاهد   روند  این  ادامهاینصورت در  غيررد (1133،وجعفری

  خواهيم بود.انزلي و تبدیل آن به یك باتالق   تاالب  نابودی

 

 توصيه ترویجی 

در این تحقيق عالوه بر ریخت شناسي و طریقله شناسلایي   

این موجودات، پراکنش آنها در منلاطق و فصلول مختللف    

درتاالب انزلي مشخص شده که با استفاده ازاین یافتله هلا   

توان با نمونله بلرداریز زنلده گونله هلای مختللف ایلن        يم

سللازی آنهللا در محلليط  موجللودات، جداسللازی وخللالص 

آزمایشگاه، آنها را درحد انبوه تكثيرکلرده و جهلت تيذیله    

 الروها و ماهيان در استخرهای پرورشي نيز بكار برد.
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   تشكروقدردانی

 پژوهشلكده آبلزی پلروری آبهلای       وقت  از رئيس بدینوسيله

  ، دکترنظلامي (گليالن  استان شيالتي  مرکزتحقيقاتداخلي )

ثملر    در بله   الزم  تسلهيالت   آوردن  و فلراهم   بخاطرحمایت

  منابع  ترجمه  عادلي جهت  یونس  تحقيق، آقای  این  رسيدن

 نمونلله  زحمللت  کلله  اوالدربيعللي   روسللي مللورد نيللاز، آقللای

شلگاه پالنكتلون   همكاران آزمای داشتند،  بعهده را هابرداری 

و ملكلي   خانمها مقدم علمي،  دراطالعات  محترم  همكارانو

 گردد . مي  قدرداني و تشكر  شمالي
 

   نابعم

 خزر  دریای  مهرگان بي اطلس.133۰ ،. .آ.وهمكاران یا، بيرشتين

. انتشارات 1123. نظری  لودميالدلينادوفضه .مسكو.ترجمه

 صفحه 313شيالت ایران.  تحقيقات  موسسه

            و هيللدرولوژی پللروژه نهللایي گللزارش.112۰،. .ح ،س خداپرسللت

 .1124تا  1121  سالهای  طي  انزلي تاالب  هيدروبيولوژی

  مرکزتحقيقلات آبهلای داخلي)  پژوهشكده آبزی پلروری 

 صفحه.143.  ( گيالن  استان شيالتي

 مطالعات جامع شيالتي تاالب انزلي.. 11۰7،. .ح ،س خداپرست

ل شيالت استان گيالن، معاونت تكثير و پرورش ک اداره

)مرکز  داخلي آبهای آبزی پروری پژوهشكدهآبزیان. 

 صفحه. 734تحقيقات شيالت استان گيالن(. 

  منللاطق  حساسلليت  ميللزان يللين. تع1122،. ف ، جمللالزادفالح

کارشناسلي    نامله  پایلان  .G.I.S بلا   انزلي  تاالب  مختلف

 .  1-73 .  تهران ارشد، دانشگاه  

          .ترجملله7و1جلللد   حيوانللات  زنللدگي. 1144،. ل ، زنكللویچ

 ، 474: 1. کشللور.ج علمللي پژوهشللي  شللورای فرپللور. . ح

 . 11، صفحه  424: 7و ج72صفحه 

 تيييلرات  رونلد  . ارزیابي1133زبردست، ل و جعفری، ح. ر .،

 حلل  راه ارائلة  دورو از سلنجش  از استفاده با انزلي تاالب
 هفلتم،  و سلي  محيط شناسي  ،سال    جلهممدیریتي. 
 . 34 -42 صفحة ، 33 بهار ، 42 شمارة
گزارش نهایي پالنكتلوني   .11۰7 ،مكارمي ،م . وسبك آرا،ج 

پروژه مطالعات محلهلای تكثيرطبيعلي ماهيلان مهلاجر     

پژوهشكده آبلزی پلروری    .11۰1 انزلي درسال درتاالب

 . 71 -47. آبهای داخلي

. پلللراکنش وفراوانلللي 11۰1 ،. مكلللارمي،م وسلللبك آرا،ج 

های   سللالطلي  درتلاالب انزللي   پالنكتونهلا و نقلش آنهلا    

مجللله علمللي  شلليالت ایللران. سللال   . 1123 - 1123

 . ۰2 -111. صفحات 1سيزدهم ، شماره 

.گلزارش نهلایي شناسلایي    11۰4 ،مكارمي ،م . وسبك آرا،ج 

 هایسلال طلي  تاالب انزلي پالنكتونهای  واطلسگونه ای 

جهللللاد کشللللاورزی. موسسلللله  . وزارت112۰-1123

تحقيقات شيالت ایران. پژوهشكده آبزی پلروری آبهلای   

 صفحه. ۰1داخلي.

 هلا  فميده پلي شناسایي. 11۰3 ،مكارمي ،م . وسبك آرا،ج 

 اسلتان  های آب محدوده) خزر دریای ایراني درسواحل

. برآنهلا  Mnemiopsis leidyi اردتاثيرشانه و( گيالن

) مجلله   پلروری  آبزی ین درتوسعه مجله فن آوریهای نو

علمي تخصصي شليالت(. سلال اول پليش شلماره دوم     

 . دانشگاه آزاد اسالمي واحد آزاد شهر.11۰3تابستان 

تاالب . اطلس پالنكتونهای 1134 ،مكارمي ،م . وسبك آرا،ج 

و نللواحي سللاحلي دریللای خللزر. ناشرموسسلله    انزلللي

 .صفحه 343تحقيقات علوم شيالتي کشور. چاپ اول 

. تللراکم ومقللدار تللوده زنللده  1123 .،  ،م کپورچللالي فالحللي

آبكنلار(.   )منطقلة کالدوسراهادربخش غربي تاالب انزللي  

صفحات  . 4 شمارة . مشش  سال ایران. شيالت  علمي  مجلة

24- 43  . 

 آرا، ج.، مكارمي، م.، سبك مطلبي، ع.،.،  م ، کپورچالي فالحي

 ي، ع .،وللي ميرزاجلان  خطيب، س.، خداپرست، س. ح.،

 خوشحال،ج .،زحمتكش ،ی.، افشارچي، ح.، گل پور، ع.،

. 1134 ابيانله.، م.،  قائمي، آ.، قدیری منصوره مروی، د.،

گزارش نهلایي مطالعله سلاختار جمعيلت زئوپالنكتلون      

 جهلاد وزارت  .   11۰3 - 33تاالب انزلي طلي سلالهای   

کشللاورزی. موسسلله تحقيقللات علللوم شلليالتي کشللور.  

 صفحه. 4۰ .ی   پروری آبهای داخليپژوهشكده آبز

 ليمنولوژی  مطالعات .1141 س.، ، کيمبال، د.  ،ك. کيمبال

جهاد   پور. انتشارات حسين  مهندس .ترجمه  انزلي تاالب 

 .  صفحه114   .133 .گيالن  تاناس سازندگي
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Morphology,Identification methods, distribution and a list of various 

species of Cladocera in different areas of Anzali wetland. 
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Abatract 

This study was carried out in 27 study stations in Shijan, Siakishim, Abkenar, Hendekhaleh and 

Rogaha(River outlets), during conducting research hydrology and hydrobiology and preparing Atlas of 

plankton in the Anzali wetland during the years 1373(1994) from 1393(2014). Sampling was done by 

(P.V.C) tube, at each station, 30 liters of water were filtered by a Zooplankton net with 30 microns 

mesh. The samples were fixed with 4% formalin and then transferred to the laboratory and after 

quantitative and qualitative studies with inverted microscope were taken picture them by Nikon 

Labophot microscop. The results of Zooplankton study reveal that there are totally 12 Phylum that 

include 133 genera and 211 speices in Anzali wetland , of which ,14genera and 25 speices in Order 

Cladocera was identified , They are belongs to phylum Arthropoda. The body of this group is 

composed of chondroitin, which is attached to the posterior region and is open on the abdominal side. 

Qualitative studies of zooplankton in this project and quantitative studies in the hydrologic and 

hydrobiological project of Anzali wetland indicate that the population of this order has decreased 

significantly in recent years. The most frequent species of this sequence are Moina rectirostris, Alona 

rectangula and  Chydrus sphaericus, whose highest population is related to Abkenar and the southern 

Hendekhaleh regions in spring and summer. 

 

Keywords: Zooplankton , Cladocera , distribution,  Anzali wetland , Atlas  of  plankton. 
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