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چكيده
تاالب انزلی یکی از زیستگاههای مهم تخمریزی ماهیان مهاجر می باشد و موجودات زئوپالنکتونی بعنوان اولین مصرف کننده دراین
اکوسیستم آبی غذای مناسبی برای نوزاد بسیاری ازماهیان می باشند .جهت مطالعه وضعیت زئوپالنکتونی تاالب طی اسفند  9831تا
بهمن  9811شش ایستگاه در مناطق مختلف بصورت ماهانه مورد بررسی قرار گرفتند  .نمونه برداری توسط لوله پلیکا ( )PVCو عبور
از تور پالنکتونی  81میکرون صورت گرفت .نمونه ها توسط میکروسکوپ اینورت مورد شناسایی و شمارش قرارگرفتند  .طبق نتایج
حاصله  01جنس و  0شاخه (به ترتیب  2 ،9 ،9 ،9 ،9 ،2 ،91 ،89 ،99جنس از شاخه های ،Rotatoria ،Protozoa
 Porifera ،Nematoda ،Tardigrada ،Mollusca ،Gastrotricha ،Arthropodaو  )Annelidaشناسایی شدند .نتایج نشان
داد که حداکثر میانگین ساالنه تراکم زئوپالنکتونی با  2916 ± 036عدد در لیتر در ایستگاه کرکان وجود داشته و تراکم زئوپالنکتون
در فصل تابستان بیش از سایر فصول بوده است .شاخه روتیفرها  93درصد  ،شاخه پروتوزوآ  94درصد و فوق رده کوپه پودا  0درصد
از تراکم زئوپالنکتونی را تشکیل دادند .مقایسه نتایج این بررسی نشان داد که ساختار جمعیت زئوپالنکتون ها به استثناء شاخه
پروتوزوآ گرچه نسبت به مطالعات گذشته تغییر زیادی نداشته اما به دلیل شرایط نامناسب محیطی تاالب انزلی ،تنوع تمام گروههای
زئوپالنکتونی بسیار کاهش یافته است  .طبق آزمون آماری کروسکال والیس تراکم زئوپالنکتون در ایستگاهها  ،ماهها و فصول
مختلف معنی دار نبوده ( ) p>0.05اما مقدار تراکم شاخه ها با هم اختالف معنی دار داشته اند(.)p<0.05
لغات كليدي  :زئوپالنکتون ،تاالب انزلی  ،تراکم  ،تنوع

*نویسنده مسئول
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مقدمه
تاالب ها از پرتولیدترین اکوسیستم ها هستند و از نظر
تنوع بسیار غنی و منحصر به فرد می باشند .تاالب انزلی از
جمله زیستگاههاي مهم ماهیان مهاجر است .تخم و نوزاد
بسیاري از ماهیان مهاجر دوران انكوباسیون و رشد خود را
در این اکوسیستم میگذرانند .اکثر گونه هاي زئوپالنكتونی
بخاطر ااندازه کوچكشان غذاي بسیار مناسبی براي بچه
ماهیان (از جمله سوف و کپور سرگنده) میباشند .در
صورتیكه بچه ماهیان در دوران نوزادي خود مقدار زیادي
زئوپالنكتون در اختیار داشته باشند و به خوبی از آنها
تغذیه نمایند رشد مناسبی می کنند بسیاري از ماهیان از
سخت پوستان تغذیه می نمایند .زئوپالنكتون به عنوان یک
لینک اصلی نقش مهمی را در زنجیره غذایی ،حمل انرژي
از باکتري ها یا فیتوپالنكتون به سایر بی مهرگان و ماهی
ایفا می کند ( .)Souza et al., 2011ساختار جوامع
پالنكتون در هر بدنه آب ساحلی نیز براي ماهیگیري
تجاري مهم است ( )Ramdani et al., 2009ایفا می
کند.
گروههاي زئوپالنكتونی نقش مهمی در مطالعه تنوع
زیستی جانوران اکوسیستم هاي مختلف آبی دارا هستند
( .)Goswani, 2004در زنجیره غذایی زئوپالنكتون هاي
گیاه خوار از فیتوپالنكتون تغذیه می کنند و خود غذاي
مهمی براي جانوران در سطح باالتر و باالخره ماهی ها و
غیره واقع می شوند .بیشترین اهمیت آنها به علت کنترل
تولیدات اولیه ( میزان کلروفیل  aو انجام فتوسنتز) است
( .)Hans and Anja, 2007گروههاي زئوپالنكتونی بطور
دائم در منابع آبی مختلف حضور فعال داشته و شامل گروه
هاي مختلفی همچون روتیفرها؛ کالدوسرها و کوپه پودها و
غیره می باشند .همچنین در بین گونه هاي زئوپالنكتونی ،
حضور و غالبیت گونه هاي کلیدي عامل پایدار کننده مهم
ساختار جوامع پالنكتونی به حساب می آیند .در این میان
سخت پوستان زئوپالنكتونی (کوپه پودها و کالدوسراها) در
اکوسیستم هاي آبی از اهمیت اقتصادي باالیی برخوردار
می باشند و جزو رژیم اصلی غذایی ماهیان بوده و نقش
مهمی در رشد مراحل مختلف زندگانی بسیاري از گونه
هاي ماهیان خصوصا کپورماهیان ایفا می کنند( Abdel
et al., 2006; Salveson, 2013; Piasecki et al.,
.)2004
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روتیفرها عموما به دلیل مغذي بودن و سرعت تكثیر باال
به عنوان غذا براي ماهیان جوان و بالغ داراي ارزش باالیی
می باشند .خصوصا که اکثر ماهیان در دوران اولیه زندگی
ترجیح می دهند تا از روتیفرهاي کوچک همچون
 Brachionus rubens ، Brachionus calyciflorusو
 Brachionus patulusبه همراه پروتوزوآ و سایر
پالنكتون هاي کوچک تغذیه نمایند ( Sivakami et al.,
 2013و .)Sulehria et al., 2010
مطالعات کیمبال وکیمبال ( )4731نشان داد که در
تاالب انزلی تغییرات تراکم زئوپالنكتون موازي
فیتوپالنكتون با تأخیر زمانی کوتاهی همراه است .
در سال  4733نیز مطالعاتی جامع تحت عنوان گام اول
با سرپرستی وزارت جهاد سازندگی وقت توسط مهندسین
مشاور یكم صورت گرفت که این بررسیها در کلیه فصول
سال انجام نشده و فقط برخی مناطق تاالب انزلی را در
برداشته است و موجودات زئوپالنكتونی نیز مورد شمارش
قرار نگرفتند.
در سال  4731الی  4731پروژه اي توسط مرکز
تحقیقات شیالتی استان گیالن با همكاري فائو تحت
عنوان توان تولید تاالب انزلی و ارزیابی ذخایر آن انجام
شده که و ضمن آن منطقه تاالب غرب را نسبت به سایر
مناطق غنی تر گزارش شده است ( Holcik and
 .)Olah,1992مطالعات دیگري توسط خداپرست و
فالحی( )4731در مورد زئوپالنكتون تاالب انزلی طی
سالهاي  4734الی  4731صورت گرفت که نشان داد تا
سال  4737میزان زئوپالنكتون در تاالب غرب بیش از
سایر مناطق ولیكن طی سالهاي  4731و  4731ایستگاه
سرخانكل حداکثر مقدار را دارا بوده است .شایان ذکر است
که فالحی ( )4733نیز منطقه تاالب غرب را بمدت یكسال
از نظر زئوپالنكتونی مورد مطالعه قرار داد .وي در
بررسیهاي خود در تاالب انزلی  44شاخه 13 ،جنس و 14
گونه شناسایی نمود که 43جنس و گونه از شاخه بندپایان،
 71جنس از پروتوزوآ 13 ،جنس از روتیفرها بودند.
 JICAدر سال ( )3001در مورد مدیریت تاالب انزلی و
بررسی آلودگی هاي آن تحقیقاتی انجام داد.
میرزاجانی و همكاران ( )4711نیز بررسی لیمنولوژي
تاالب انزلی بر مبناي مطالعات ده ساله  4730الی 4710
با استفاده از سامانه جغرافیایی  GISدر  13نقطه در تاالب
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انزلی انجام دادند .آنها عنوان نمودند که فراوانی
زئوپالنكتون در تاالب روند صعودي داشته و شاخه
 Rotatoriaو پس از آن فوق رده  Copepodaاز شاخه
 Arthropodaدر تاالب انزلی غالب بوده است.
هدف از مطالعه حاضر بررسی زئوپالنكتون در 3
ایستگاه تاالب انزلی طی ماههاي مختلف و مقایسه آن با

مطالعات گذشته جهت پایش وضعیت کنونی تاالب از نظر
تنوع و تراکم گروههاي مهم زئوپالنكتونی می باشد.
مواد و روش كار
موقعیت ایستگاهها
این بررسیها طی اسفند  4711الی بهمن 4710در 3
ایستگاه انجام شدکه موقعیت جغرافیایی آنها بشرح
جدول شماره 4و شكل  4بوده اند.

جدول شماره  :1موقعیت جغرافیایی ایستگاههای مختلف جهت بررسی زئوپالنکتونی تاالب انزلی
نام ایستگاه

عرض

طول

پاسگاه سرخانكل
زیر پل غازیان
زیر پل انزلی
سه راهی سیاه درویشان
دوراهی پیربازار
کرکان ( کومه آقاچانی )

733101
731143
737101
711437
733101
711130

1417701
1413343
1411411
1413403
1410311
1414371

شکل  :1موقعیت ایستگاه های نمونه برداری در تاالب انزلی ( )

روش نمونه برداری زئوپالنکتون
براي زئوپالنكتون لوله پلیكا  70لیتر آب در سطل مدرج
جمع آوري سپس آنرا توسط تور زئو پالنكتون گیر 70
میكرون فیلتر کرده ،نمونه ها بالفاصله با فرمالین  1درصد
فیكس و جهت بررسی کمی و کیفی به آزمایشگاه منتقل
می شوند.

روش بررسی تراکم زئوپالنکتونی در آزمایشگاه
حجم نمونه در آزمایشگاه محاسبه شده و پس از همگن
شدن با پی پت  1محفظه  4سی سی یا  7محفظه  1سی-
سی پس از  31ساعت رسوبدهی با استفاده از میكروسكوپ
اینورت مورد شناسایی و شمارش قرار گرفت .میانگین
شمارش محفظهها بدست آمد و در حجم آب فیلتر شده
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برآورد گردید و سپس تعداد در هر لیتر محاسبه گردید(

فرمول .)4

حجم آب پس از فیلتر شدن ( سی سی ) * تعداد کل گونه شمارش شده
_______________________________________________________ = تعداد هر گونه در لیتر ( فرمول
حجم آب اولیه ( لیتر ) * حجم محفظه شمارش ( سی سی )
)4
نمونه برداري و بررسی تراکم زئوپالنكتونی بر اساس روش
1978

;Sorina,

1984

Ikeda,

and

Omori

 Bony,1989و شناسایی پالنكتونی بر اساس منابع

که در آن ' :Hشاخص تنوع شانون – وینر  : S ،تعداد
گونه در نمونه و  : Piنسبت تعداد گونه  iام به تعداد کل
گونه ها است.

Carling,2004; Tiffany Hall,2001;Witty,2004:
; and Britton,1971 ; Pontin,1978 ;Maosen,1983
Throp and ; Krovchinsky and Smirnov ,1994

 Covich,2001صورت گرفت.
ثبت داده ها و اطالعات بدست آمده در رایانه ومحاسببه
فراوانی ومیانگین ترسیم نمودار توسط نرم افبزار  Excelو
تجزیه و تحلیبل اطالعبات ثببت شبده ببا اسبتفاده از نبرم
افزارهاي آماري نظیر  SPSSانجام شد.
تجزیه و تحلیل آمباري اطالعبات ببه دسبت آمبده ببه
کمک توصیف کننده هاي آماري شامل میانگین  ،واریانس
 ،انحراف معیارانجام شد
.میزان تنوع با استفاده از شاخص تنوع شانون محاسبهگردید( فرمول .) 3
فرمول :3

نتایج
در این بررسیها  30جنس از  3شاخه (  44جنس از
جنس از شاخه
شاخه 74 ،Protozoa
40،Rotatoriaجنس از شاخه  3 ، Arthropodaجنس
از شاخه 4 ،Gastrotrichaجنس از  4 ، Molluscaجنس
از شاخه  4 ،Tardigradaجنس از  4 ،Nematodaجنس
از  Poriferaو  3جنس از شاخه  Annelidaمورد
شناسایی قرار گرفت .
بطورکلی شاخه روتیفرها  11درصد ،شاخه پروتوزوآ 11
درصد و فوق رده کوپه پودا  3درصد از تراکم زئوپالنكتونی
را تشكیل داده و سایر گروهها و شاخه هاي زئوپالنكتونی
جمعا  4درصد تراکم را شامل بوده اند (شكل .)3

شکل  :2درصد گروههای مختلف زئوپالنکتونی در تاالب انزلی ( اسفند  1831تا بهمن ) 1811
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با توجه به بررسیهاي انجام شده شاخه هاي  Rotatoriaو
 Protozoaبه ترتیب 331±414و  113 ±33عدد در لیتر
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بیشترین میانگین تراکم زئوپالنكتونی را در مقایسه با سایر
شاخه ها داشته اند ( شكل .) 7

شکل  :8میانگین تراکم شاخه های زئوپالنکتونی در تاالب انزلی ( اسفند  1831تا بهمن ) 1811

طبق نتایج بدست آمده میانگین فصلی زئوپالنكتون در
تابستان بیشترین و در پاییز کمترین مقدار را داشته است
( شكل .) 1

شکل  : 4میانگین فصلی زئوپالنکتون در تاالب انزلی ( اسفند  1831تا بهمن ) 1811

میانگین فصلی زئوپالنكتون در ایستگاههاي مختلف نشان
داد که ایستگاه کرکان در سه فصل بهار ،تابستان و پاییز
بیشترین تراکم را داشته و در زمستان نیز پس از سه راهی
سیاه درویشان حداکثر مقدار را به خود اختصاص داده
است (شكل  .)1تراکم زئوپالنكتون در تابستان بیش از

سایر فصول و باالترین مقدار اوج زئوپالنكتون مشاهده می-
گردد .پس از ایستگاه کرکان سرخانكل از فصل بهار تا
اواخر پاییز از نظر تراکم غالب بوده و ایستگاه سه راهی
سیاه درویشان باستثناء زمستان در سایر فصول کمترین
مقدار را به خود اختصاص داده است .
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شکل  :5میانگین فصلی زئوپالنکتون در ایستگاههای مختلف تاالب انزلی ( اسفند  1831تا بهمن ) 1811

حداکثر تراکم ماهانه زئوپالنكتونی در اردیبهشت ماه در
ایستگاه کرکان برآوردشد ( شكل.) 3

شکل  :6تراکم زئوپالنکتون در ماهها و ایستگاههای مختلف تاالب انزلی ( اسفند  1831تا بهمن ) 1811

نتایج نشان داد که حداکثر میانگین ساالنه تراکم
زئوپالنكتونی با  3113±313عدد در لیتر ایستگاه کرکان
یا کومه آقاجانی و حداقل تراکم در ایستگاه سه راهی سیاه

درویشان با  131±710عدد در لیتر وجود داشته است.
بعد از کرکان پاسگاه سرخانكل بیشترین تراکم
زئوپالنكتونی را به خود اختصاص داده است (شكل . )3

شکل  : 7میانگین تراکم ساالنه زئوپالنکتونی در ایستگاههای مختلف تاالب انزلی( اسفند  1831تا بهمن )1811
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بررسی نتایج تنوع زئوپالنكتونی در ایستگاههاي مختلف
نشان داد که شاخص تنوع شانون در ایستگاه سرخانكل و
کرکان به ترتیب با  4/14و  4/33حداکثر و در ایستگاه دو
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راهی پیربازار با  4/33کمترین مقدار بوده است ( شكل ) 1
.

شکل  :3میانگین میزان شاخص تنوع شانن برای زئوپالنکتون در ایستگاههای مختلف تاالب انزلی ( اسفند  1831تا بهمن ) 1811

مقایسه تنوع و تراکم زئوپالنكتونی در ایستگاههاي مورد
مطالعه نشان داد که بیشترین تنوع و تراکم در ایستگاه
کرکان وجود دارد ( شكل .)1

شکل  :1میانگین میزان شاخص تنوع و تراکم زئوپالنکتون در ایستگاههای مختلف تاالب انزلی ( اسفند  1831تا بهمن ) 1811

آزمون کروسكال  -والیس نشان داد که بین شاخه هاي
مورد بررسی از نظر تراکم اختالف معنی دار آماري وجود
دارد ( )p<0.05همچنین ایستگاههاي مورد بررسی از
نظر تراکم زئوپالنكتونی اختالف معنی دار آماري داشتند
(. )p<0.05

آزمون کروسكال  -والیس  ،بین ایستگاههاي مورد بررسی
از نظر تنوع اختالف معنی دار آماري نشان نداد
( .)p<0.05تنوع زئوپالنكتون در ماههاي مختلف اختالف
معنی داري با هم نداشتند(. )p>0.05
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بحث
طبق بررسیهاي حاضر در ایستگاههاي مورد مطالعه 30
جنس زئوپالنكتون شناسایی گردید که این تعداد در
مقایسه با مطالعات (فالحی 4733 ،و مكارمی و همكاران،
 )4713کاهش یافته است .همانگونه که در جدول شماره
 3مالحظه میگردد فالحی طی مطالعات خود در سال
 13 ،4733گونه را در تاالب انزلی مشاهده نمود .مكارمی و
همكاران( )4713نیز طی سالهاي  4733-31حدود 434
جنس در تاالب انزلی را شناسایی کردند که هر دوي این
مطالعات نشان دهنده کاهش تنوع جنسهاي زئوپالنكتونی
در تاالب انزلی طی مطالعه حاضر میباشد که علت آن
وضعیت نامناسب آب تاالب انزلی از نظر آلودگی و بار مواد
مغذي در تاالب می باشد.
در مطالعه حاضر  44جنس از شاخه ،Protozoa
74جنس از شاخه 40،Rotatoriaجنس از شاخه

 1( Arthropodaجنس از  1 ،Cladoceraجنس
 Copepodaو  4جنس  3 ،(Ostracodaجنس از شاخه
4 ،Gastrotrichaجنس از  4 ،Molluscaجنس از شاخه
 4 ،Tardigradaجنس از  4 ،Nematodaجنس از
 Poriferaو  3جنس از شاخه  Annelidaمورد شناسایی
قرار گرفت .فالحی در سال  31 ،4733جنس از
 4 ،Protozoaجنس از  13 ،Nematodaجنس از
 1 ،Rotatoriaجنس از  1 ،Cladoceraجنس از
 4،Copepodaجنس از  4 ،Ostrzcodaجنس ازهر کدام
از شاخههاي ،Porifera ،Annelida ،Gastrotricha
 Tardigradaو  3جنس هم از سایر شاخه هاي
زئوپالنكتونی شناسایی نمود .مقایسه این نتایج با نتایج
مطالعات پیشین نشان میدهد که تنوع جنسها کاهش
یافته است .

جدول شماره  :2مقایسه تعداد جنسهای شناسایی شده از گروههای زئوپالنکتونی طی مطالعات و سالهای مختلف

مطالعات

Protozoa

Nematoda

Gastrotricha

Rotatoria

Cladocera

Copepoda

Annelida
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Porifera

منصوري(  ) 4717طی بررسیهاي خود در سال  4710در
تاالب انزلی  70جنس از شاخه روتیفرها و 3جنس از
کالدوسرها را شناسایی کرد .همچنین لباسچی()4717
طی مطالعات خود در سال  4710نیز  41جنس از آغازیان
و  1جنس از کوپه پودها را در تاالب انزلی گزارش نمود.
مكارمی و همكاران (  ) 4713نیز ترکیب زئوپالنكتونی
را در مطالعات خود طی سالهاي  14 ، 4733-31جنس
از آغازیان ( 4 ،)Protozoaجنس از 4 ،Nematoda
جنس از  73 ،Gastrotrichaجنس از 4 ،Rotatoria
جنس از  4 ،Poriferaجنس از 4 ،Ostracodaجنس از

Ostracoda

31

1

-

13

1

1

Tardigrada

14

4

7

70
73

3
41

3

3

4

4

4

1

4

4

4

4

1

سایر

مطالعه حاضر
لباسچی ( 4717بررسی )4710
منصوري ( 4717 ،بررسی ) 4710
مكارمی و همكاران ( 4713 ،بررسی -31
)4733
فالحی4733 ،

44
41

4

3

74

1

1
1

4

4

4

4

3

 Tardigradaو  1جنس نیز از سایر شاخههاي
زئوپالنكتونی گزارش نمودند.
بدین ترتیب تنوع شاخههاي  Rotatoria ،Protozoaو
( Arthropodaگروههاي کالدوسرا و کوپه پودا) نسبت به
مطالعات پیشین کاهش یافته است .این کاهش میتواند
احتماال ناشی از وضعیت نامطلوب آب از نظر بار موار
مغذي و آلودگی و رویت پوشش گیاهی بیشتر در تاالب
انزلی باشد .از طرفی در شرایط نامطلوب محیطی جنس-
هاي فیتوپالنكتونی از شاخه جلبکهاي سبز-آبی رشد
میکنند که براي تغذیه گروههاي زئوپالنكتونی مناسب
نبوده و کاهش تراکم این موجودات را موجب خواهند شد.

مجله علمی شیالت ایران

با توجه به بررسیهاي حاضر میانگین تراکم ساالنه
زئوپالنكتون از حداقل  131عدد در لیتر در ایستگاه سه
راهی سیاه درویشان تا حداکثر 3113عدد درلیتر در
ایستگاه کرکان متغیر بوده و میانگین تراکم ساالنه
زئوپالنكتون در کل حوزه مورد مطالعه  4717عدد در لیتر
برآورد شده است.
میرزاجانی (  )4711طی سالهاي  4730-4710بیان
نمود که میانگین کل تراکم زئوپالنكتون از حدود 300
عدد در لیتر طی سال  4733به حدود  3310عدد در لیتر
در سال  4714رسیده است .مقایسه این مطالعه با بررسی
حاضر در شكل  1نشان می دهد که میانگین تراکم
زئوپالنكتون بتدریج در حال کاهش میباشد .هر چند
تراکم در ایستگاههاي کرکان و سرخانكل بیش از 3310
عدد در لیتر است اما اگرمیانگین دو ایستگاه تاالبی
(کرکان و سرخانكل) که جزو ایستگاههاي غنی از نظر
زئوپالنكتونی میباشند نیز در نظر گرفته شود باز هم
میانگین کل زئوپالنكتون در منطقه (  4713عدد در لیتر )
در حال کاهش می باشد.
میانگین تراکم زئوپالنكتون طی مطالعات خداپرست و
فالحی( )4731در تاالب غرب طی سالهاي  4734الی
 4731حداکثر  4111عدد در لیتر در سال  4731بوده
ولی در مطالعات کنونی بیش از  3000عدد در لیتر در
ایستگاه کرکان است
در مطالعه کنونی میانگین ساالنه روتیفرها در منطقه
تاالب غرب  4311عدد در لیتر ،کالدوسرها  43و کوپه
پودا  471عدد درلیتر برآورد گردید .میرزاجانی و همكاران
( )4711گزارش کردند که از سال  4733تا  ،4714تراکم
روتیفرها به تدریج افزایش یافته بطوریكه از حدود  700به
بیش از  4700عدد در لیتر رسیده است .بنابر این میزان
میانگین روتیفرها در مطالعه کنونی نسبت به سالهاي
پیشین افزایش یافته است .روتیفرها معموال با افزایش بار
مغذي در منطقه افزایش مییابند .آنها بعنوان یک
شاخص یا نشانگر بسیار خوب از وضعیت پرغذایی
(یوتروفی) مطرح میباشند ()Skowronek et al., 2012
و این خود حاکی از این است که احتماال میزان بار مواد
مغذي در تاالب انزلی افزایش یافته است .روتیفرها داراي

سال بیست و چهارم /شماره  /2تابستان 4931

تحمل باال در برابر شرایط زیست محیطی مختلف هستند.
روتیفرها مهمترین موجودات زئوپالنكتونی تعیین کننده
وضعیت تروفی منابع آبی بوده و بعضی از گونه هاي آنها
نقش شاخص زیستی وضعیت تروفی را ایفا می نمایند.
روتیفرها قادرند دامنه دمایی باال را تحمل نمایند و افزایش
دما سبب افزایش رشد جمعیت روتیفرها میگردد
( .)Sulehria et al., 2013گروه روتیفرها یكی از
مهمترین گروههاي زئوپالنكتونی هستند که میتوانند به
عنوان یک شاخص یا نشانگر بسیار خوب از وضعیت
پرغذایی (یوتروفی) مطرح باشند ( Skowronek et al.,
 .)2012; Pradhan et al., 2011هر گونه تغییر در این
موجودات وابسته به دسترسی به مواد مغذي و شرایط آب
و هوایی است(  Boloch et al., 2010و Bekleyen et
.)al., 2011
در بررسی حاضر میانگین تراکم  Copepodaبه میزان
 31عدد در لیتر در کل تاالب انزلی بوده حال آنكه در
بررسیهاي میرزاجانی و همكاران ( )4711از زیر 400
عدد در سال  4733به باالي  300عدد در سال 4714
رسیده است .هر چند که در این بررسی ها وضعیت تروفی
تاالب انزلی مورد بررسی قرار نگرفت ولیكن یكی از دالیل
کاهش این گروه ممكن است تغییر شرایط تروفی تاالب
انزلی باشد.
معموال گونه هاي مختلف سخت پوستان زئوپالنكتونی
داراي واکنش هاي متنوعی در برابر شرایط تروفی
اکوسیستم هاي آبی هستند (.)Guo et al.,2009
خداپرست و فالحی ( )4731در تحقیقات پنج ساله در
تاالب انزلی از سال  4734تا سال  4731نشان دادند که
حداقل و حداکثر میزان گردانتنان ( )Rotatoriaبه ترتیب
حدود  714و  4431عدد در لیتر بوده است که این میزان
بیش از رقمی بوده که در بررسی هاي Holcik and
 Olahدر سال  ( 4113به ترتیب  1و  407براي آنتن بر
سران و گردانتنان در حوضه غربی تاالب انزلی) ارائه
گردیده است .حداقل و حداکثر تراکم کالدوسرها ( آنتن
برسران ) در تحقیقات خداپرست و فالحی ( 1 )4731تا
 10عدد و براي کوپه پودا  443تا  377بوده است در
پایان نامه منصوري (  )4717تراکم گردان تنان در منطقه
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تاالب غرب  313/47عدد در لیتر و متوسط تراکم آنتن
برسران  10/13عدد در لیتر گزارش شده که در مقایسه با
نتایج  Holcik and Olah, 1992و مطالعه حاضر تراکم
گردان تنان و آنتن برسران افزایش داشته اما در مقایسه با
نتایج پنج ساله تاالب میزان تراکم گردان تنان کاهش
یافته است .
بنابراین در مطالعه کنونی تراکم روتیفرها نسبت به
مطالعات پیشین افزایش یافته اما تراکم کالدوسرها و کوپه
پودا باستثناء مطالعه  Holcik and Olah, 1992کاهش
یافته است.
منصوري( (4717طی بررسیهاي خود در سال 4710
که همزمان با مطالعه حاضر بود بیان نمودکه در ایستگاه
سرخانكل عمق آب کم است و بستر آلی وجود دارد و
ایستایی زیاد بوده و این مسئله خود به افزایش تولیدات
کمک میكند .نتایج بررسی هاي وي نشان دادکه در میان
ایستگاه هاي مختلف بیشترین میزان تراکم گردان تنان
مربوط به ایستگاه سرخانكل و سپس ایستگاه ورودي تاالب
و بیشترین تراکم آنتن برسران در ایستگاه ورودي تاالب
بوده است .بیشترین اکسیژن محلول مربوط به ایستگاه
سرخانكل بوده که به دلیل تولید بیشتر در این منطقه بوده
و در نتیجه این منطقه کمترین شفافیت را داشته است.
کمترین میزان شوري و بیشترین میزان دماي آب نیز در
ایستگاه سرخانكل اندازه گیري شده که شرایط را براي
تراکم بیشتر گردان تنان فراهم نموده است .وي دلیل
تراکم بیشتر زئوپالنكتون در دو ایستگاه ورودي تاالب غرب
و سرخانكل را  pHو اکسیژن بیشتر و شوري کمتر دانسته
است .لذا با توجه به همزمانی مطالعات حاضر احتمال می
رود این دالیل براي تراکم باالي زئوپالنكتون در ایستگاه-
هاي کرکان و سرخانكل نیز صادق باشد.
هر جند در مطالعه کنونی تغییرات عوامل فیزیكی و
شیمیایی مورد بررسی قرار نگرفت ولیكن باید بیان نمود
که جوامع زئوپالنكتونی به محدوده وسیعی از اختالالت
شامل میزان و ظرفیت مواد مغذي ()Dodson, 1992
واکنش نشان میدهند .نتایج برخی مطالعات نشان دادهاند
که پارامترهاي غیرزیستی نظیر  ،pHشفافیت ،درجه
حرارت ،اکسیژن محلول و برخی مواد غیرمغذي متناسب با
نوسانات فصلی ،فراوانی زئوپالنكتونی را تحت تاثیر قرار می
دهند ( .)Muktadir and Ferdous, 2009همچنین
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نوسانات پارامترهاي غیرزیستی نظیر قلیائیت کل ،نیتروژن
و فسفات کل ،pH ،اکسیژن محلول و درجه حرارت بر
رشد زنوپالنكتون تاثیر می گذارد .در مجموع جوامع
زئوپالنكتونی اغلب واکنش سریعی را به تغییرات محیطی
نشان می دهند زیرا اغلب گونه ها داراي زمان هاي
تولیدي کوتاهی (چند روز تا یک هفته) هستند (2003
 .)Paterson,لذا احساس می شود که در مطالعات بعدي
می بایست همزمان فاکتورهاي محیطی نیز مورد سنجش
قرار گیرد تا بتوان تحلیل بهتري در خصوص تغییرات
جمعیت بیان کرد.
بطورکلی میتوان نتیجهگیري کرد در تاالب انزلی نیز
همانند سایر اکوسیستمهاي مشابه در جهان جامعه
زئوپالنكتون عمدتا ازگروههاي ، Protozoa ، Rotifera
 Copepodaو  Cladoceraتشكیل گردیده است .از این
میان گروه هاي زئوپالنكتونی شاخههاي  Rotiferaو
 Protozoaبیش از سایر شاخه ها دیده شده اند .گروه
غالب در جوامع زئوپالنكتونیک تاالب انزلی Rotifera
است .به طور کلی گردان تنان نمونه هاي غالب اکوسیستم
هاي آب شیرین می باشند .نتایج بررسی مهندسین مشاور
یكم در تاالب انزلی نشان داده است شاخههاي
 Arthropoda ،Rotatoriaو  Protozoaدر تاالب انزلی
غالب بودهاند و شاخه  Arthropodaشامل دو راسته مهم
در تاالب انزلی بوده که یكی  Copepodaو دیگري
 Cladoceraمی باشد و یافته هاي دیگر در تاالب انزلی
نیز این غالبیت ها را تایید می نماید.والدیمیر سكایا و
کوراشوا ( )4713شاخه روتاریا و آغازیان را فراوان ترین
شكل پالنكتونیک تاالب دانستهاند .ایكاترنیا والدیمیرسكایا
و ایلناکوراشووا ( )4713اعالم نمودند که شاخه
 Rotatoriaدر تاالب انزلی غالب می باشند .تحقیقاتی که
توسط شعبان نژاد ( )4731طی سال 4733بر روي تاالب
انزلی صورت گرفت نشان می دهد که بخش عمده
جمعیت زئوپالنكتونی این تاالب را ،Arthropoda
 Protozoaو  Rotatoriaتشكیل می دهند.
فالحی ( )4733نیز بیان کرد منطقه تاالب غرب از
وضعیت زئوپالنكتونی و فیتوپالنكتونی خوبی برخوردار
است و گروههاي زئوپالنكتونی غالب در این منطقه
 Rotiferaو  Protozoaو ( Arthropodaراسته
 Cladoceraو  )Copepodaمیباشند .خداپرست و
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فالحی (  )4731نیز طی مطالعات  1ساله خود ( -1
 )4734در تاالب انزلی بیان نمودند  Rotatoriaشاخه
غالب تاالب انزلی بوده و بعد از  Protozoaاز حداکثر
تراکم را داشته است .آنها بیان نمودند گروههاي
 Cladoceraو  Copepodaبیشتر در تاالب غرب دیده
شده و در شرق تاالب بسیار اندکند چرا که آلودگی در
مناطق شرقی باعث کاهش این دو گروه گشته است .این
نتایج با یافتههاي مطالعه حاضر همخوانی دارد.
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Abstract
Anzali wetland is one of the most important places for migratory fishes. Zooplankton
organisms are the first consumers in the ecosystem. They are perfect food for the
larvae of fishes. Six stations from different areas of wetland were examined for the study of
zooplankton
population
during
March
2011
to
April
2012.
Sampling was done by tube (PVC) and passing through of 30 micron plankton net. The
samples were identified and counted by inverted microscope. According to the results,
60 Genus and 6 phylum (11, 31, 10, 2, 1, 1, 1, 2 genus of phylum Protozoa, Rotatoria,
Arthropoda, Gastrotricha, Mollusca, Tardigrada, Nematoda, Porifera, Annelida) respectively
were identified. The results showed that the maximum annual average density of zooplankton
was observed with 2497 ± 687number per litre in Karkan station and the
population was more in the summer than in other seasons. Density of Rotatoria, protozoa and
superclass Copepoda were 48%, 45% and 6% respectively. Results showed the population
structure of zooplankton did not change much compared to past studies (due
to improper environmental conditions), excluding Protozoa but the diversity
of all zooplankton group is extremely declined. Kruskal Wallis test showed there was
not significant difference between density of zooplankton in different stations, months and
seasons (p>0.05), but significant differences were found between densities of different
zooplankton phylum (p<0.05).
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