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 11735 -181 پستی:صندوق  ،شمال

 آزاد اسالمی واحد تهران شمالدانشگاه ، علوم و فنون دریایی، دانشکده شیالتگروه  :آبادیمنیر غیاث، 

 11735 -181 پستی:صندوق

 

 1313 دیتاریخ پذیرش:            1313 شهریورتاریخ دریافت: 
 

 چکیده

تا  9831در توالی ماهانه از اردیبهشت ماه بوده که این مطالعه اولین و تنها بررسی انجام شده بر روی دریاچه گهر در ایران            

یا دانه تسبیحی است  Patenosterدریاچه گهر تنها دریاچه مرتفع کوهستانی ایران به فرم  .صورت گرفته است 9811اردیبهشت ماه 

های راسته کالدوسرا معرفی زئوپالنکتون مطالعه این از که در قلب منطقه حفاظت شده اشترانکوه در استان لرستان واقع شده است.هدف

از م ه بردارینمونهجهت دلیل عمق کم و غلبه گیاهان آبزی در تمام سطح دریاچه، . بهبوددر دریاچه تاالبی گهر کوچک )دریاچه اول( 

 براساس نتایج  .گردیدفیلتر  میکرون 81گیر لیتر آب توسط تور پالنکتون 911 آبزی، های گیاهانکناره هم ازمیان فضاهای بازتر و 

های جنس و شامل گونه 6خانواده و  2 کالدوسرهای شناسایی شده متعلق به گونه کالدوسر شناسایی گردید. 91 دست آمدههب

Simocephalus expinosus var.? ،Simocephalus expinosus ،Simocephalus vetulus ،Chydorus sphaericus ، 

Chydorus faviformis، Chydorus latus،Ceriodaphnia reticulata ، Alona quadrangularis، Alona affinis، 

Alona gutata، Alonella diaphana،Alonella sp.  ، Scapholeberis kingi و Pleuroxus hamulatus .بودند 
 
 
             

 رو، گیاهان غوطهای، دریاچه گهر کوچکگونه غنای دریاچه دانه تسبیحی، کالدوسرا، کلمات کلیدی:

  

 mousavi.nadushan@gmail.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
های های شیرین طیف وسیعی از گروهپالنکتونی آب جوامع       

گیرند و اساس زنجیره بر میمختلف و متنوع موجودات را در

  هادهند و در میان آنها تشکیل میغذایی را در دریاچه
کالدوسرا نقش مهمی را در عملکرد جمعیت زئوپالنکتونی 

پوستان کوچک ای از سختبرعهده دارند. کالدوسرا راسته

شوند اما های آبی داخلی دیده میهستند که در تمام زیستگاه

های مورفولوژیک و ها نادرند. تواناییهای دریاها و اقیانوسدر آب

گردد در برابر می فیزیولوژیک این گروه زئوپالنکتونی سبب

هایی سریع نشان دهند. تغییرات متعدد شرایط محیطی پاسخ

ها پالژیک و برخی از آن هایها خاص آبهای آنبسیاری از گونه

 plant)ورهدر اطراف و یا ارتباط نزدیک با گیاهان غوط

associated) کنندزندگی می (Diehl ،4991)پوستان . این سخت

 اغلب ) ورو پوشیده از گیاهان غوطه های کم عمقدر دریاچه

کنند. ساختار می ( زندگیعنوان پناهگاه در برابر شکارچیانبه

های پایه میان در فراوان هایپیچیده و وجود ریززیستگاه بعدی سه

تواند منجر به افزایش فراوانی و تنوع ور خود میگیاهان غوطه

تر پیچیدههایی خاص گردد و هرچه ساختار این گیاهان گونه

تر خواهد عنوان زیستگاه و پناهگاه مطلوبباشد شرایط مکانی به

این گیاهان پناهگاه مناسبی  .(Barmuta ،1001 و Warf) بود

های روزانه کالدوسرا در برابر فشار شکار ماهیان برای مهاجرت

ها منجر به بروز فشار چرا بر روی بوده، تراکم باالی آن

ور نقش بسیار مهمی گیاهان غوطه لذا ،گرددها میفیتوپالنکتون

های کم عمق و در ایجاد شرایط آب شفاف در گروهی از دریاچه

با افزایش ناحیه  (.4991و همکاران،  Jeppessen) یوتروف دارند

های کالدوسر ، گروهکور و ناحیه پالژیمرزی گیاهان غوطه

 شوند و در صورت کاهشت غالب میییک و مهاجر درجمعژپال

های غیرمهاجر و ، گروهتمام سطح دریاچه و پوششناحیه مرزی 

 ،Boavidaو  Geralds) یابندوابسته به گیاهان آبزی توسعه می

تواند بر تنوع و ترکیب ور میلذا پوشش گیاهان غوطه (.1001

کم عمق تاثیرگذار  یهاساختار جمعیت کالدوسرهای دریاچه

مهرگان آبزی وابسته به بیترین کالدوسرا فراوانچنین هم .باشد

دلیل پراکنش وسیع جغرافیایی در هب که گیاهان آبزی بوده

. (Güntzel ،1040) شوندمطالعات اکولوژیک مفید واقع می

های خوبی از میزان های کالدوسرا نیز شاخصبرخی از گونه

(. مطالعات 1001 همکاران، و Wang) باشندها میتروفی دریاچه

های عمیق و ناحیه لیتورال دریاچه وپالنکتونیجوامع زئ در مورد

 macrophyte) وریاهان غوطهگکم عمق با غلبه  هایدریاچه

dominance) های و بررسی موجودات شناسایی ،بوده محدود بسیار

در  هاویژه زئوپالنکتونهب لیمنولوژیک بر روی ذخایر زیستی

 ، ضروریایرانهای داخلی آبتمام دنیا و  کم عمق هایدریاچه

 .رسدنظر میبه
 

 هاشمواد و رو

دریاچه گهر یکی از زیباترین و  :منطفه مورد مطالعه       

های ایران است. این های دائمی کوهستانترین دریاچهمهم

 1100دریاچه در مرکز منطقه حفاظت شده اشترانکوه در ارتفاع 

متری از سطح دریا پدید آمده است. دریاچه گهر تنها دریاچه 

یا دانه تسبیحی  Paternosterمرتفع کوهستا نی ایران به فرم 

اتصال  گذاری دو تکه بودن دریاچه وباشد که علت این ناممی

نهر ارتباطی است. دریاچه اول یا دریاچه  ها تو سط یکآن

متری از  4100کوچک در قسمت شرقی گهر بزرگ و در فاصله 

طول آن  هکتار، 1آن واقع شده است. مساحت دریاچه کوچک 

 .متر است 1حد اکثر عمق دریاچه  و 450 عرض آن متر، 500
منبع تأمین آب دریاچه کوچک رودخانه تاپله است. این        

تمام  ست و تقریباًا دارای جزایر و شبه جزایر فراوانیدریاچه 

ه است. دور پوشیده شهای این دریاچه از گیاهان غوطهبخش

بزرگ وارد   ای به گهرصورت رودخانهخروجی دریاچه کوچک به

 شود.کی از منابع تأمین آب گهر بزرگ محسوب مییو 

مند ایران های نادر و ارزشاین دریاچه یکی از اکوسیستم       

های دورود و است که در ارتفاعات اشترانکوه بین شهرستان

 10الیگودرز در استان لرستان وا قع شده است. این دریاچه 

ترین قلل شرقی شهرستان دورود در کنار رفیعکیلومتری جنوب

های منطقه اشترانکوه ازجمله قله سن بران در تنگه تاپله کوه

 41 درجه و 33موقعیت جغرافیاییدریاچه کوچک در . قرار دارد

 11دقیقه و  41 درجه و 19 ثانیه عرض شمالی و 21دقیقه و 

 ثانیه طول شرقی واقع شده است.

برداری در دریاچه کوچک از عملیات نمونهروش کار:        

 انجام پذیرفت. 4390تا اردیبهشت ماه  4319اردیبهشت ماه 

ساعات اولیه صبح صورت برداری در توالی ماهانه و در نمونه

های زئوپالنکتونی و تنوع منظور برداشت کل نمونهبهگرفت. می

 لیتر 400و در هر تکرار  یفی،صورت کهبرداری بنمونهزیستی، 

دلیل غالبیت همیکرون فیلتر شد. ب 30آب توسط تور پالنکتون 

در هر  هانمونه ،گیاهان آبزی در تمام سطح دریاچه کوچک

های کناره هم ازاز میان فضاهای بازتر و ، هم تکرار با فاصله
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توسط  آوری شده در محل،های جمعشد. نمونه برداشته گیاهان

 توسط شناسایی عملیات گردید. تثبیت %1 فرمالین

)لوپ( و میکروسکوپ نوری با استفاده از  استریومیکروسکوپ

شناسایی تا حد گونه و با استفاده از کلیدهای  10و  40لنزهای 

لیتر میلی 10های انجام پذیرفت. شناسایی با بررسی کلیه نمونه

 شناسایی کلیدهای توسط از هر نمونه صورت گرفت. کالدوسرها

(Smith، 1004؛ Edmondson ،4959)  .شناسایی شدند 
 

          نتایج

 جنس 2گونه کالدوسر از دو خانواده و  41در این مطالعه        

  شناسایی گردید.

گونه از  Daphnidae ،5های انجام شده از خانواده پس از بررسی

 Simocephalus vetulus ،Ceriodaphniaشامل جنس3

reticulata ،Simocephalus expinosus var.? ،Simocephalus 

expinosus و Scapholeberis kingi  و از خانوادهChydoridae 

 Chydorus sphaericus ،Chydorus شامل جنس 3 از گونه 9 نیز

faviformis،Chydorus gibbus Chydorus latus  ،Alona 

quadrangularis ،Alona affinis ،Alona gutata ،Alonella sp.، 

Alonella diaphana   وPleuroxus hamulatus شناسایی 

 گردید. 

 

  
 کالدوسر، شناسایی شده در دریاچه گهر کوچکهای بندی گونهرده:  1جدول 

Animalia سلسله یا فرمانرو 

Arthropoda شاخه 

Crustacea زیر شاخه 

Branchiopoda (as defined by Calman1909) رده 
Diplostraca Gerstaecker (=Onychura, Eriksson)  درون 

Cladocera (Calman, 1909) راسته 

Eucladocera, Anomopoda (Eriksson, 1934, Sars 1865) زیر راسته 

Daphnidae (Straus, 1820) خانواده 

Ceriodaphnia (Dana 1853) جنس 

C. reticulata (Jurine, 1820) گونه 

Simocephalus  SchØdler 1858 جنس 

S. expinosus (Koch, 1841) 

 ?.S. expinosus var گونه

S. vetulus (SchØdler, 1858) 

Scapholeberis (SchØdler, 1858) جنس 

S. kingi (Sars 1903) گونه 

Chydoridae (Stebbing, 1902) خانواده 

Chydorinae زیرخانواده 

Chydorus (Leach, 1843) جنس 

C. sphaericus (O.F.Müller, 1785) 

 گونه
C. latus (Sars, 1862) 

C. gibbus (Lilljeborg, 1880) 
C. faviformis (Birge, 1893) 

Alona (Baird, 1850) جنس 

A. quadrangularis (O.F.Müller, 1785) 
 A. affinis (Leydig, 1860) گونه

A. guttata (Sars, 1862) 

Alonella (Sars, 1862) جنس 

A. diaphana (king, 1853) گونه 

Pleuroxus (Baird, 1843) جنس 

P. hamulatus (Birge, 1810) گونه 
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دارای زاویه ، Simocephalus expinosusدر گونه سر  -       

خار ، گرد یا لوزی Ocellusهای گرد شده منفرجه یا گوشه

در انتها اندکی  Postabdome. ها وجود نداردپیشین در کفه

 ، ناحیهزائده شانه مانند 41تا  1دارای  ، ناخنباریک شده

 های جنسگونه باشد.خار قوسی شکل می 41مخرجی دارای 

Simocephalus  در گروه کالدوسرهای درشت قرار دارند و

 مترمیلی 3/4به در جنس نر  و 3 به ماده طول در جنس حداکثر

 .رسدمی
 

 
 گرد C) ocellus ستروم،ور (B چشم مرکب، (Simocephalus expinosus :Aشمای کلی گونه : 1شکل

 

تمام ، 1var Simocephalus expinosusواریته  -       

تنها  را دارد و S. expinosusخصوصیات ظاهری و مورفولوژیک 

این  در carapace هایوجود نقوش خاص بر روی کفه، تفاوت

متمایز  S. expinosusگونه  فرم غالب واریته است که آن را از

 نماید.می

 

 
 1var Simocephalus expinosusشمای کلی گونه : 2شکل

  کاراپاس، برروی مشخص و نقوش طرح ؛سمت راست سینوس گردنی، ( D،چشم مرکب (C آنتنول، (B ستروم،ور (A سمت چپ؛

E) ،آنتن F)fornix ، اجزای  ؛پایینpost abdomen:G ) ،ناخن H) خارهای مخرجی 

 

 Ocellusدارای  ،گرد Simocephalus vetulus در سر -       

است. خار پیشین در  یندرت به شکل لوزکشیده و به و  بزرگ

بسیار عریض و مشخصاٌ   Postabdomenها وجود ندارد.کفه

، مستقیم بوده ها دراز، باریک وای است. ناخندارای زوائد حاشیه

یه مخرجی های ریز هستند. ناحدر حاشیه طولی دارای دندانه

ها از پایه ناخن به تدریج طول آن، عدد خار بوده 40 دارای

 4و در جنس نر  3یابد. حداکثر طول در جنس ماده کاهش می

 متر است. یلیم
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 Simocephalus vetulusشمای کلی گونه : 3شکل

A) روستروم، B) ocellus ،کشیده C )چشم مرکب ،D) ،سینوس گردنیE )post abdomen ،F ) ،رودهG ) هامحفظه تخمی و تخم، 

 مخرج (Jخارهای مخرجی،  (Iناخن،  ( post abdomen:Hاجزای  ؛باال سمت چپ
 

 دارای  Ceriodaphnia reticulataدر carapace یهاکفه -       

 دار در انتهای پشتی به یک خار زاویه، ای بودهطرح شبکه

منتهی می شوند. سر فاقد هرگونه زائده ،گرد و دارای زاویه 

آنتنول زاویه دار قرار گرفته است.  سردر جلوی ، منفرجه بوده

انتها دارای تعدادی سیتا هستند. ، در ها کوچک بودهنتنولآ

و  دندانه 40تا  2ای با دارای زوائد شانه Postabdomenناخن 

 2/0باشد. جنس ماده میعدد  40 تا 1تعداد خارهای مخرجی 

رنگ در این  متر طول دارد.میلی 1/0تا  1/0و جنس نر  1/4 تا

 های قرمز و زرد تیره دیده به رنگ ، اغلبگونه متنوع بوده

 د. نشومی

 
 

 Ceridaphnia reticulataشمای کلی گونه : 4شکل

A،چشم مرکب)B ،آنتنول)C ،سینوس گردنی)D ) postabdomen 

 

قوسی   capholeberis kingiها در گونه ناحیه پشتی کفه -       

)راست(  شکمی و پیشین مستقیم حاشیهو خمیده است.  شکل

ها اغلب یک خار کوتاه وجود دارد. در محل تقاطع آن، بوده

ستروم ودر کنار ر وتقریباٌ غیرقابل حرکت  ،کوتاه بسیارها آنتنول

 در انتهای پیشین گرد ،عریض ،کوتاه  Postabdomenقرار دارند.

 4 تا 1/0 به خار مخرجی است. طول جنس ماده 2تا  5 دارایو 

رنگ معموالٌ تیره و اغلب  .رسدمی مترمیلی 5/0 به و جنس نر

 .سیاه است
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 Scapholeberis kingi .شمای کلی گونه5شکل

A) ستروم،ور B) چشم مرکب C) سینوس گردنیD)  آنتنE ) ،خار انتهای کاراپاسF )postabdomen  

G) محفظه تخمی حاوی تعدادی تخم 

 

در  Alona quadrangularis  حداکثر ارتفاع بدن در -       

ها معموالٌ دارای کفه قرار دارد. هاتا میانه کفه ناحیه پیشین

نقوش به شکل  Inferoanteriorدر ناحیه  ونقوش مخطط 

به  اغلب، خار بزرگ یک دارای Laberumشوند. میدیده  مشبک

، بزرگ Postabdomenهای گرد شده است. مربع با گوشه شکل

دندانه  41تا  45 ، دارایشده در آن متسع پشتی حاشیه

و ها بزرگ ناخن .ای و یک ردیف دندانه کناری استحاشیه

ای هیچ خار ریزی در کنار خار پایه، ای بلند بودهخار پایه دارای

 بهجنس نر در و  9/0 بهجنس ماده در . طول شودمشاهده نمی

 رسد.متر میمیلی 2/0

 

 
 ،D)ocellus، E)post abdomen، (چشم مرکبC (آنتنول،B (راستروم،A :  سمت چپ؛Alona quadrangularisشمای کلی گونه : 6شکل 

Fاجزای؛ سمت راست ای کاراپاس،(طرح شبکهpostabdomen: G،ناخن) Hای،(خارپایه Iای(خارهای مخرجی حاشیه ،J خارهای)

 مخرجی جانبی

 

 معموالً نزدیک، Alona affinisدر  حداکثر ارتفاع بدن -       

شیارهای  خطوط و ها دارای. کفهشوددیده می هامیانه کفه

خار ند. شوطرح دیده نمی بدون هرگزهستند و مشبک یا  طولی

Labrum دار است.زاویه اغلب هاگوشه در ،بوده گرد Postabdomen 

 Postabdomenیابد. آن کاهش می در کنار مخرج عرض وبزرگ 

ای مضرس و یک ردیف کناری از خار حاشیه 42 تا 41دارای 
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  5 تا 1، ای بلند بوده. ناخن و خار پایهاستهای کوچک فلس

جفت  2شود. این گونه ای دیده میدر کنار خار پایه نیز خار ریز

طول  قرار گرفته است.صورت شعاعی آخر به پای جفت و پا دارد

 رسد.متر میمیلی 1/0 به و جنس نر 4 بهجنس ماده 

 

 
  Alona affinisشمای کلی گونه   :7شکل

A) ستروم،ورB ) ،آنتنولC ) چشم مرکب ،D) ocellus،E ) post abdomen،F ) labrum،G ) claw ،)ناخن(H ) ای، خار پایهI)  خارهای ریز 

 

       - Alona gutata  گونه شباهت بسیاری به ،نظر ظاهریاز 

A.costata حاشیه پشتی قوس  ،تر بودهدارد، اما معموالً کوچک

های ها صاف یا مخطط و یا دارای برجستگیکفه تری دارد.کم

در  ،دارزاویه ،عریض، کوتاه Postabdomenزگیل مانند است. 

ها در گوشه دیده ترین دندانهکمی باریک و بزرگ ،راس قسمت

ای حاشیه هخارهای این عضو همعدد  40 تا 1شوند. می

 Postabdomenای کوچک است. خار پایه یک دارای ناخن هستند.

یچ کانال وازدفران بدون ه ،ای بودهنر فاقد خار حاشیه جنس در

. طول جنس ماده شوددیده میبرآمدگی در کنار ناخن گونه 

 متر است. میلی 3/0-35/0و نر  1/0

 

 
 Alona guttataشمای کلی گونه  :8شکل

A) ستروم،ور B) ،آنتنول C) ،چشم مرکب D)ocellus ، E)postabdomen ، F) مخرج،G  )ناخن، H ) ایپایهخار ، I  )خارهای مخرجی 

 

تا ستروم وکوتاه بوده و ر  Alonella diaphana در سر -       

. کفه اغلب یابدامتداد نمیفاصله حاشیه شکمی  3/1 از بیش

مخطط و صورت هو نه چندان واضح، ب دارای نقوش کمرنگ

گرد و  Inferopostealای هستند. گوشه گاهی متمایل به شبکه

طویل، در کنار مخرج اندکی  Postabdomenفاقد دندانه است. 

باشد. می متعددای بسیار ریز و های حاشیهدارای دندانه وپهن 

و  5/0ای دارد. طول جنس ماده یک خار پایه ،ناخن دراز بوده

 . استزرد و شفاف  اغلب متر است. رنگمیلی 1/0جنس نر 
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 Alonella diaphanaشمای کلی گونه   :9شکل

A) ستروم،ورB ،چشم مرکب )C  ) ocellus،D وG )postabdomen،E )claw   ،)ناخن(F) ایخار پایه 

 

       Alona sp.  تمام خصوصیات ظاهری جنسAlona  را دارا

 آن ویژگیهمین ، دایره بودهنیم شکل ستروم به وباشد. اما رمی

 را از سایر اعضای این جنس متمایز و شناسایی را دشوار 

 .نمایدمی
 

 
 هاآنتن (B ای،ستروم نیمدایرهور (Alona sp :Aشمای کلی گونه  : 11شکل

 

دارای  هاگرد و کفه Chydorus faviformis فرم کلی بدن -       

و  عریض، کوتاه Postabdomenنقوش چندضلعی عمیق هستند. 

 گوشه پیش مخرجی برجسته است. از نظر شکل و اندازه 

. طول دارد Chydorus sphaericusگونه  ترین شباهت را بهبیش

و به رنگ زرد تا  رسدمیمتر میلی 5/0-2/0 به جنس مادهدر 

 شوند. ای روشن دیده میقهوه
 

 
 Chydorus formisشمای کلی گونه  : 11شکل

 ، D)ocellus، چشم مرکب (C آنتنول، ( Bستروم،ور ( A؛سمت راست کاراپاس، بر روی ای عمیقبافت شبکه ؛سمت چپ

 E)postabdomen ، F) اجزای  ؛سط، ورودهpostabdomen: G ،ناخن) H) ای،خار پایه I ) ،خارهای مخرجی J) مخرج 



 1315 بهار، 1، شماره هشتمسال                                                         پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

363 
 

شباهت زیادی به  Chydorus latus (Sars, 1862)گونه  -       

 دارد.تری نسبت به آن جثه بزرگ، داشته C. sphaericus گونه
Mandible است.  قرار گرفتهها پشت تقاطع سر و کفه فاصلهالب

Postabdomen در برخی ای است. خار حاشیه 41 تا 40 دارای

ای دارند. معموالً به رنگ زرد تا ها تنها یک خار پایهناخن موارد

متر میلی 1/0-1/0شوند. طول جنس ماده ای تیره دیده میقهوه

 است.

 

 
 Chydorus latusشمای کلی گونه : 12شکل

Aستروم،و(ر B،آنتنول) C،قوس سطح پشتی بدن)D تخم) 

 

در   Chydorus gibbusگونه قوس سطح پشتی بدن در -       

صاف و بنابراین در حاشیه پشتی یک  خلفیو  قدامیناحیه 

ها دارای بافت وجود آمده است. کفههبخش کوهان مانند ب

ها جلوتر ستروم اندکی از کفهور وای هستند. سر کوچک شبکه

ای دندانه حاشیه 40 تا 1دارای  Postabdomen شود.دیده می

د. جنس ماده نشوای مشاهده میهای زرد تا قهوهاست. به رنگ

 .متر طول داردمیلی 5/0تا 

 

 
 Chydorus gibbusشمای کلی گونه : 13شکل

A) ستروم،ور B) labrum،C ) ،چشم مرکب D) ocellus،E ) postabdomen ،F) سطح پشتی صاف شده 

 

 Chydorus (O.F.Müller, 1785)در گونه فرم کلی بدن  -       

sphaericus پهن است. پوسته معموالٌ شبکهو  یکروی یا بیضو

گاهی نقطه  (،.Chydorus sphaericus, var) گاهی صاف ای،

 Chydorus) مرتفع یا و (.Chydorus sphaericus var) نقطه

sphaericus var.) باشدمی . Fornix ستروم باریک وبه سمت ر

 Postabdomen آنتنول قرار دارند. انتهای در بویایی سیتاهای ،شده

ها کوچک و خارهای ای است. ناخندندانه حاشیه 9 تا 1دارای 

و جنس نر  3/0-5/0 بسیار ریز هستند. طول جنس ماده ،ایپایه

ای تیره متر است. معموالٌ به رنگ زرد روشن تا قهوهمیلی 1/0

 شوند.دیده می

گونه، بسیار پیچیده و شناسایی بسیار مورفولوژی در این        

ها  اشتباه گرفته راحتی با سایر گونههمشکل بوده، ممکن است ب
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گونه  C. sphaericusکی از گونه های نزدیک و مشابه با ی .شود

این دو گونه وجود  در اصلی تفاوت .است C. faviformisنادر 

 C .faviformisگونه  carapace ای بسیار عمیق دربافت شبکه

 است. 

 

 
 Chydorus sphaericusشمای کلی گونه :  14شکل

A ) ستروم،ورB ) ،آنتنول C)  labrum،D ) postabdomen 
 

 Inferopostalگوشه ،  Pleuroxus hamulatusدر گونه -       

 Labrumو ستروم بلند و اندکی خمیده ور ،گرد و بدون دندانه

ای و شیارهای طولی ها دارای بافت شبکهکفه .گرد و ممتد است

این هستند.. خار جفت اول پاها در جنس ماده دارای قالب بوده 

محسوب  این گونه در شناسایی ترین وجه تمایزاصلیویژگی 

ای عدد خار حاشیه 41تا  41دارای  Postabdomen شود.می

است. رنگ این گونه زرد شاخی و اغلب در حاشیه پشتی اندکی 

 متر می رسد.میلی 2/0به طول جنس ماده   تر است.تیره

 

 
 Pleuroxus hamulatusشمای کلی گونه  : 15شکل

A) ستروم،ورB ) ،آنتنول C) ،چشم مرکبD )ocellus ،E )labrum ،F ) قالب روی پای اول، G)postabdomen 

 

   بحث

ها، باالترین پوستان کوچک دریاچههای سختگروه میان در       

میزان تنوع و تراکم در رده کالدوسرا در میان گیاهان آبزی 

 Chydoridaeخانواده کالدوسرهای از بسیاری است. گردیده گزارش

شدت هکنند و بنابراین بفیت تغذیه میهای اپیاز پریفیتون

یک  Simocephalus vetulus اما هستند آبزی یاهانگ وابسته به

راحتی در شرایط زیستگاهی متفاوت  هفیلترکننده سریع بوده، ب

 . (Paterson  ،4991) گرددسازگار می

 45در این مطالعه و در دریاچه گهر کوچک در مجموع        

سه  Simocephalus گونه کالدوسر شناسایی گردید. از جنس 

مشخص  Simocephalus expinosusگونه اول گونه  گونه و

پراکنش آن  ، اماها وجود داردقاره در تمامیاین گونه  گردید.

این  مختص مناطق خاصی از هر قاره است. ،بسیار محدود بوده

شمار ههای کوچک  بها و دریاچهگونه کالدوسر، از ساکنین برکه

چسباند و رود، به هنگام تغذیه خود را به گیاهان آبزی میمی

 و Duigan) یابدور افزایش میفراوانی آن در میان گیاهان غوطه

Kovach، 4994واریته دیگر این گونه .)Simocephalus 
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expinosus var.? ه مشاهده شد که به لحاظ نیز در دریاچ

 مورفولوژیک و بویژه فرم کاراپاس متمایز بود.

در دنیا پراکنش وسیعی  Simocephalus vetulusگونه        

)بدون  ورهای کم عمق با غلبه گیاهان غوطهدارد اما در دریاچه

های یابد و از گونهخوبی غلبه میهناحیه پالژیک مشخص( ب

 رودشمار میهب (plant associated)ور مرتبط با گیاهان غوطه

(Paterson، 4991.)  

       Ceriodaphnia reticulata  شناسایی شده در دریاچه گهر

بوده، کالدوسر غالب های رایج با پراکنش وسیع از گونه کوچک،

( و ناحیه لیتورال (tarn های کوچک کوهستانیدر دریاچه

های گونه در تابستان آب رود. اینشمار میههای بزرگ بدریاچه

دهد و رال را برای  زندگی ترجیح میهای لیتوباز و در پاییز آب

شب به سوی ناحیه لیتورال  های باز و دردر روز به سوی آب

 (. Tessier ،4991 وSmiley های فعال افقی دارد )مهاجرت

     Scapholeberis kingi  ها و های برکهدر تمام قسمت

معموالٌ و  شوددیده میور از گیاهان غوطه پوشیدههای دریاچه

هایی از فرم. دنکدر سطح یا نزدیکی سطح آب به پشت شنا می

این گونه با خار یا برآمدگی جلویی در نواحی قطبی شمال 

 (.Edmondson، 4959) آمریکا یافت شده است

های متنوعی از آن در این مطالعه هایی که گونهاز جنس       

 Alonaاشاره نمود. گونه  Alonaتوان به جنس ه شد میمشاهد

quadrangularis اغلب در داردها پراکنش وسیعی در تمام قاره ،

های باز روی بستر آببرچنین ها و همها و دریاچهحاشیه برکه

هایی است که هرچند برای زندگی شود. از معدود گونهدیده می

های در آب اما ندارد، خاصی سازگاری (و الی )گل میان رسوبات در

کند و در اکثر مطالعات فقط بستر زندگی می به سطح  نزدیک

کوچک  یهادریاچه وهای عمیق دریاچه ناحیه لیتورال از

 ،Bovidaو  Geralds) است گردیده گزارشپوشیده از گیاه 

و در های گرم( )ماه های گرمچنین تراکم آن در آبهم(. 1001

 رسدمی حداکثر به Myriophylum جمله از ورغوطه گیاهان میان

(Basinska ،1009 و همکاران.)   

     Alona affinis  جنس  گونهترین بزرگAlona شمار هب 

های دریاچه، هادر حاشیه برکهرود و پراکنش وسیعی می

های ویژه در اطراف گیاهان نی و آبهان آبزی و بگیاه یده ازپوش

 خوبی مقاومت هبرابر روند افزایش تروفی بآلود دارد و در گل

 Alona(. گونه دیگر این جنسEdmondson، 4959) کندمی

gutata های دنیا دارد. شناسایی گونه نیز پراکنش وسیعی در آب

ای مشخص، دایرهستروم نیموربا ، .Alona Alona sp متمایز دیگر

که در دریاچه گهر   Alonella diaphanaمیسر نگردید.

، بوده Alonellaجنس  بسیار نادر هایشناسایی گردید، از گونه

 ،Edmondson) شودمی دیده هادریاچه حاشیه ها وبرکه در ندرتهب

4959.) 

گونه شناسایی  1در این مطالعه  Chydorusاز جنس        

ای نادر است که گونه Chydorus faviformis ،گردید. اولین گونه

 Chydorus faviformisمشاهده شده است. کانادادر آمریکا و  تنها

های بوده، فقط به هنگام شب به سوی الیه epibenthicای گونه

های لیتورال، نزدیک ساحل کند، لذا در آبباالتر آب حرکت می

و  Geralds) کندای زندگی میهای رشتهو اغلب در میان جلبک

Bovida، 1001). گونه دیگر،  Chydorus latusهای از گونه نیز

آمریکا تنها در  که در قاره شودمی محسوب های لیتورالآب نادر

 گونه (.Edmondson، 4959) است شده دیده Erieنزدیکی دریاچه 

در قاره آمریکا  ،ای نادر بودهگونهنیز  Chydorus gibbus، سوم

 ،Edmondson) شودمی یافت کانادا و تنها در شمال ایاالت متحده

تمام  و هادر انواع دریاچه Chydorus sphaericusاما  (.4959

 و حتی در قطب نیز قادر به زندگی است ،جهان اقلیمی مناطق

، یابدتروفی افزایش می میزان با افزایش گونه نای افراد فراوانی

خاص اکولوژیک  شاخص شرایطرا معرف و توان آننمیلذا 

 نیز Chydorus sphaericus (.Nevalainen، 1009) نمود قلمداد

 و Stansfield) بودهور از کالدوسرهای مرتبط با گیاهان غوطه

، مطالعات نشان داده است این ارتباط و (4991 همکاران،

 طوریهب است، ترکم  Simocephalus vetulusارتباطپیوستگی از 

های پالژیک بسیاری از از آب Chydorus sphaericus که

؛ Townsend، 4912 و Cryer) استها نیز گزارش شده دریاچه

Boikova، 4912.)  

       Pleuroxus hamulatus  شناسایی شده در دریاچه گهر

شود. این ها دیده میهای پوشیده از گیاه و برکهدر آبکوچک، 

 ،پراکنش وسیعی ندارد Simocephalus vetulusمانند  گونه نیز

های فرم ،دیده شده New Englandدر جنوب ایاالت متحده و 

اما در ست، شمالی گزارش نشده ا -مرکزی جنوبی آن از ناحیه

)بدون ناحیه  ورهای کم عمق با غلبه گیاهان غوطهدریاچه

های مرتبط با یابد و از گونهخوبی غلبه میهپالژیک مشخص( ب

 .(Bovida، 1001و  Geraldsرود )شمار میهبور گیاهان غوطه

 ورگیاهان غوطه غلبه کوچک در شرایطگهر  که دریاچه اشاره شد

(macrophyte dominanceقرار دارد و لذا هیچ ) گونه کالدوسر

ها مشاهده نشد و میان جمعیت شتاسایی پالژیک در میان نمونه

های این دریاچه تشابه چشمگیری با جمعیت و گونه شده در

های های کم عمق و ناحیه لیتورال دریاچهشده از دریاچه گزارش

عمیق مورد مطالعه در دنیا )شرایط اکولوژیک مشابه( مشاهده 
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چنین مرور منابع و گزارشات نشان داد مطالعه در مورد شد. هم

کالدوسر  کچکو پوستانسخت ویژههب زئوپالنکتونی، هایگونه غنای

و ایران، بسیار محدود   دنیا عمق کوچک و کم های آبیدر پیکره

 همکاران، و Vanni ؛4991 همکاران، و Stansfieldاست )

(. در مطالعه حاضر  و در راستای جبران کمبودها و آغاز 4991

ساختار جمعیت  تاکسونومی و حرکت در زمینه شناخت دقیق

های ارزشمند آبی کشور با تمرکز بر ذخایر زیستی اکوسیستم

 کالدوسرا یک کلید شناسایی تصویری طراحی گردید. 

 

 تشکر و قدردانی
مسئولین و کلیه کارشناسان  با سپاس فراوان از مدیریت،       

 محترم اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان که 

ریزی این تحقیق را برعهده داشتند. قدردانی ویژه از جناب پایه

آقای مهندس خسرو بهلولی رئیس محترم منطقه حفاظت شده 

خصوص هو ببانان زحمتکش منطقه اشترانکوه و کلیه محیط

 پاسگاه دریاچه گهر که سختی کار میدانی را آسان نمودند.
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