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 1396 آذرتاریخ پذیرش:            1396 شهریور تاریخ دریافت:

 چکیده

شود و موجودات ویژه ماهیان محسوب میهریزی، تغذیه و پرورش الرو بسیاری از موجودات آبزی بزیستگاه مناسبی برای تخمتاالب انزلی 

باشند. مطالعه وضعیت زئوپالنکتونی کننده دراین اکوسیستم آبی غذای مناسبی برای بسیاری از الرو ماهیان میعنوان اولین مصرفهزئوپالنکتونی ب

(  PVCبرداری با تیوپ )مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه 1394الی فروردین  1393صورت ماهانه طی اردیبهشت هایستگاه ب 10ر تاالب انزلی د

، Actinopodaهای از شاخه ترتیب جنس به 72میکرون صورت گرفت. طبق نتایج حاصله  30لیتر و عبور از تور پالنکتونی  30میزان به

Rhizopoda ،Ciliophora، Rotatoria،Arthropoda  ،Gastrotricha، Mollusca ،Tardigrada ،Nematoda، Porifera و 

Annelida شیجانکومه  عدد در لیتر ایستگاه 12383 ±9667 . نتایج نشان داد که حداکثر میانگین ساالنه تراکم زئوپالنکتونی باشناسایی شدند 

و تراکم زئوپالنکتون در فصل تابستان بیش از سایر فصول بوده است.  عدد در لیتر 1539 ± 312 با مرکز تاالب غرب و حداقل تراکم در ایستگاه 

 Copepodaو فوق رده درصد  Ciliophora 29/70، شاخه درصد Rhizopoda 8/14شاخه  ،درصد Rotatoria 59/24طورکلی شاخه هب

زئوپالنکتون نسبت به مطالعات گذشته افزایش یافته است. طبق آنالیز اند. طبق نتایج جمعیت درصد از تراکم زئوپالنکتونی را تشکیل داده 2/6

دار ها با هم اختالف معنی( اما شاخه<05/0p) دار نبودهها و فصول مختلف معنیها، ماهآماری کروسکال والیس تراکم زئوپالنکتون در ایستگاه

 برد.سر میهیک شرایط یوتروفی ب طورکلی نتایج نشان داد که تاالب انزلی دره. ب(p<05/0) اندداشته
 

  زئوپالنکتون، تاالب انزلی، تراکم، تنوع کلمات کلیدی:

 m_fallahi2011@yahoo.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

تاالب شناخته شده در جهان است که در  10تاالب انزلی یکی از        

طول جغرافیایی و  5/49تا  25/49حوزه جنوبی دریای خزر مابین 

گیاهان شناور، حیوانات  جغرافیایی قرار دارد.عرض  5/37تا  25/37

 Zareاند )عنوان یک جاذبه توریستی ساختههبومی و مهاجر تاالب را ب

ها عنوان یکی از بهترین شاخصهزئوپالنکتون ب (.2016 ،و همکاران

 Bagheri) اندمستعد تغییرات محیطی شناخته شده و بوده پژوهش برای

سرعت (. زئوپالنکتون به2009 ،مکارانو ه  Sipkay؛2013و همکاران 

های زئوپالنکتونی قادرند گونه دهد.می نشان واکنش محیطی به تغییرات

ها ای از  آلودگی یا کاهش در کیفیت محیطی اکوسیستمهرگونه نشانه

محدوده وسیعی ها در آن (.Agarwal ،2007و  verma) را نشان دهند

ها بستگی به فاکتورهای تراکم آناز شرایط زیستی زنده مانده و رشد و 

 (.Sunkard ،2005شیمیایی و زیستی دارد )، یکیفیز
 لحاظبه که هستند پرتولید هایاکوسیستم از یکی هاتاالب       

اکولوژیک و اقتصادی اهمیت باالیی در جهان دارند. این زیستگاه مکان 

ودات ریزی، تغذیه و پرورش الرو بسیاری از موجمناسبی برای تخم

 (. 1989 ،و همکاران (Costanzaشوند آبزی مانند ماهیان محسوب می

تخم و الرو بسیاری از ماهیان مهاجر دوران رشد خود را در این 

 پوستان خصوصا  گذرانند. بسیاری از ماهیان از سختاکوسیستم می

    (.Gordone ،1971نمایند )پاروپایان و آنتن برسران تغذیه می
 Kimbalو  Kimbalتاالب انزلی توسط روی بر پالنکتونی تحقیقات       

انجام تحت عنوان طرح مسائل یوتریفیکاسیون تاالب انزلی  (1974)

فیتوپالنکتون  موازی زئوپالنکتون تراکم تغییرات که کردند اعالم هاآن .شد

( 1357) کوراشوا والدیمیرسکایا و زمانی کوتاهی همراه است. با تأخیر و

بیش  Protozoaو  Rotatoriaهای نمودند که در تاالب انزلی شاخهبیان 

طی نیز ( 1367)ها وجود دارند. مهندسین مشاور یکم از سایر شاخه

ها های خود در تاالب انزلی روتیفرها را شاخه غالب زئوپالنکتونبررسی

 طی مطالعات خود در تاالب Olah  (1992)و   Holcikاعالم نمودند.

شایان  .تر یافتندمنطقه تاالب غرب را نسبت به سایر مناطق غنی انزلی

های خود در تاالب انزلی نیز در بررسی )1372) ذکر است که فالحی

تحقیق دیگری توسط  .گونه شناسایی نمود 81جنس و  96شاخه،  11

. انجام شد 1375الی  1371های ( طی سال1378) و خداپرست فالحی

های غالب شاخه Protozoa و   Rotatoriaهایشاخهطی این بررسی 

توسط گروه ژاپنی در تاالب  مطالعات دیگریتاالب انزلی گزارش شدند. 

انزلی انجام شدکه این بررسی تخصصی روی زئوپالنکتون نبوده و حول 

محورهای مدیریت اکولوژی تاالب، مدیریت حوزه آبخیز، مدیریت 

های عتی، مدیریت پساندها، طرحو صن مناطق شهری ها، مدیریتپساب

میرزاجانی (.  2004و همکاران،  Jica) باشدمحیطی می زیست آموزشی

با  1380الی  1370مطالعات ده ساله  طی( نیز 1388و همکاران )

 بیاننقطه در تاالب انزلی   42 در GISاستفاده از سامانه جغرافیایی 

فالحی و انزلی غالب بوده است.  در تاالب  Rotatoriaشاخه نمودند

زئوپالنکتونی  وضعیت 1390 بهمن تا 1389 اسفند از نیز (1395) همکاران

های  که گروه ندو نتیجه گرفت ندتاالب انزلی را مورد بررسی قرار داد

Rotatoria  وProtozoa ها در تری نسبت به سایر شاخهغالبیت بیش

الی فروردین  1393اردیبهشت )دراین مطالعه تاالب انزلی دارند. 

ایستگاه تاالب انزلی طی  10هدف بررسی زئوپالنکتون در ( 1394

های مختلف و مقایسه آن با مطالعات گذشته جهت بررسی وضعیت ماه

 باشد.های مهم زئوپالنکتونی میکنونی تاالب از نظر تنوع و تراکم گروه

 

 هامواد و روش

ایستگاه مدنظر قرار  10ها این بررسی برداری:منطقه نمونه       

 آمده است. 1و شکل  1 جدول در هاآن جغرافیایی موقعیت که گرفت
 

 های پالنکتونیهای مختلف جهت بررسی:ستگاهیموقعیت جغرافیایی ا :1جدول 
 

 UTM محل ایستگاه ایستگاه

 4149594 364154 موج شکن انزلی 1

 4144008 363040 پاسگاه سرخانکل 2

 4141340 360305 )گل الله( هنده خاله 3

 4142834 367540 کومه شیجان 4

 4143309 366007 تالقی پیربازارپسیخان 5

 4151480 349833 کومه آقاجانی 6

 4149012 353116 مرکز تاالب غرب )آبکنار( 7

 4145201 359467 ورودی تاالب آبکنار 8

 4141938 357119 کشیمسیاه 9

 4141715 358976 سیاه درویشانسه راهی  10
 

ها ماهانه زئوپالنکتونبرداری از نمونهبرای برداری: روش نمونه       

برداشته  لیتر آب P.V.C 30لوله صبح با  11تا  5/8بار به هنگام یک

ها بالفاصله نمونه شدند ومیکرون فیلتر  30زئوپالنکتون توسط تور و

و جهت بررسی کمی و کیفی به  تثبیتدرصد  4با فرمالین به نسبت 

 .(1389معنوی و همکاران، خواه)نجات شدندآزمایشگاه منتقل 

 بررسی تراکم زئوپالنکتون در آزمایشگاه جهتآنالیز آزمایشگاهی: 

محفظه  3پت و پس از همگن شدن با پی یادداشتحجم نمونه ابتدا 

زیر میکروسکوپ و  دهیساعت رسوب 24 مدتهب از آن سیسی 5

فراوانی )تعداد در  سپس اینورت مورد شناسایی و شمارش قرار گرفت.

 محاسبه گردید. 1فرمول از  لیتر(

  =v) / (c*V)                                                      *n) N: 1فرمول 
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N،تعداد هر گونه در لیتر :n فظه، : تعداد کل گونه شمارش شده در مح

v: لیتر،ر شدن به میلیآب پس از فیلت حجم Vز ا)قبل  : حجم آب اولیه

 لیتر: حجم محفظه شمارش به میلیcفیلترشدن( به لیتر، 

 Throp؛ Wity ،2004) منابع براساس نیز پالنکتونی شناسایی روش       

؛ Pontin ،1978؛ Smirnov ،1994و  Krovchinsky ؛Covich، 2001و 

Carling  ،؛  2004و همکارانHall ،1971 ) .میزان تنوعصورت گرفت 

   :2فرمول  .محاسبه گردید  نوشاخص تنوع شانبا استفاده از 

 
: تعداد گونه در نمونه و Sوینر،  -: شاخص تنوع شانون 'Hکه در آن  

iP  نسبت تعداد گونه :i ها است.ام به تعداد کل گونه  

 هایکنندهکمک توصیفدست آمده بهاطالعات به آنالیز آماری:       

ها ثبت داده سنجیده شد. معیار از مثل میانگین، واریانس، انحراف آماری

فراوانی، محاسبه  گرفت و دست آمده در رایانه صورتهو اطالعات ب

و تجزیه و تحلیل  EXcelافزار میانگین و ترسیم نمودار توسط نرم

 SPSSافزارهای آماری اطالعات ثبت شده نیز با استفاده از نرم
(20Version) از بررسی عادی یا نرمال بودن کشیدگی  پس .گردید انجام

 kolmogorov آزمون یا Wilk-Shapiro آزمون از ها،داده توزیع چولگی یا و

smirnov  میزان  .گردد مشخصها تا نرمال بودن دادهگردید استفاده

(. Shannon، 1948) تنوع نیز با شاخص تنوع شانن محاسبه گردید

 

 
 (برداری در تاالب انزلی  )های نمونهموقعیت ایستگاه: 1شکل

  نتایج

، Protozoa سلسله از جنس 13) جنس 72 هابررسی این در طورکلیهب       

جنس  Arthropoda  ،2شاخه از جنسRotatoria، 15 شاخه از جنس 35

جنس از شاخه  Mollusca ،1جنس از Gastrotricha ،1از شاخه 

Tardigrada ،1  جنس ازNematoda ،1 از جنس  Porifera  جنس  3و

. شایان ذکر است که  مورد شناسایی قرار گرفت Annelidaاز شاخه 

 Rhizopodaجنس،  1با  Actinopoda هایشاخه شامل Protozoa سلسه

نتایج نشان داد که  جنس بوده است. 4با   Ciliophoraجنس و  8با  

عدد در  12383±9667 حداکثر میانگین ساالنه تراکم زئوپالنکتونی با

و حداقل تراکم در ایستگاه  (4)ایستگاه  شیجانلیتر ایستگاه کومه 

به ثبت عدد در لیتر  1539±312 با (7مرکز تاالب غرب )ایستگاه 

 .(2)شکل رسید 

 
 (1394تا فروردین  1393)اردیبهشت های مختلفمیانگین تراکم  ساالنه زئوپالنکتون در ایستگاه  :2شکل

با  تابستان در زئوپالنکتون فصلی میانگین حاصله نتایج طبق       

  878±177با میانگین  و در پاییز حداکثر 9161±3814میانگین 

میانگین فصلی زئوپالنکتون در  (.3 ترین مقدار بوده است )شکلکم

در سه  )گل و الله( هندخلههای مختلف نشان داد که ایستگاه ایستگاه

اما ایستگاه کومه ترین تراکم را داشته بیش پاییز و زمستانفصل بهار، 

حداکثر مقدار را  تابستاندر علت عمق کهب شیجان

(. تراکم زئوپالنکتون در تابستان 4 داده است )شکل خود اختصاصبه

بود. در پاییز و زمستان ایستگاه سیاه کشیم، بیش از سایر فصول 

 و 2373±730 ترتیب بابه Ciliophoraو  Rotatoriaای هشاخه

ترین میانگین تراکم زئوپالنکتونی را عدد در لیتر بیش 225±1190

 .(5)شکل  اندها دارا بودهدر مقایسه با سایر شاخه
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 (1394تا فروردین  1393)اردیبهشتمیانگین فصلی زئوپالنکتون در کل منطقه مطالعه شده  :3شکل

 

 
 (1394تا فروردین  1393)اردیبهشتهای مختلف میانگین فصلی زئوپالنکتون در ایستگاه :4شکل

 

 
 (1394تا فروردین1393)اردیبهشت تاالب انزلیدر  های زئوپالنکتونیمیانگین تراکم شاخه :5شکل

 

 Rhizopoda 8درصد، شاخه  Rotatoria 59طورکلی شاخه هب       

درصد  Copepoda 3و فوق رده درصد  Ciliophora 30، شاخه درصد

ای هها و شاخهاز تراکم زئوپالنکتونی را تشکیل داده و سایر گروه

ها داده (.6)شکل اندداشتهدرصد تراکم را  1تر از کم زئوپالنکتونی جمعا 

 میانگین با سیاکشیمنشان دادند که شاخص تنوع شانن در ایستگاه 

یانگین با م تالقی پیربازار پسیخانحد اکثر و در ایستگاه  03/2 ±0/06

 (.7ترین مقدار بوده است )شکل کم 06/1 ± 19/0

تجمعی زندگی  صورتههای زئوالنکتونی بکه جنساین باتوجه به       

 استفاده شدوالیس  -کروسکالآزمون  ها نرمال نبود از کنند و دادهمی

دار های مورد بررسی از نظر تراکم اختالف معنیشاخهبین  طبق نتایج

 های ها و ایستگاهولیکن بین فصول، ماه (>05/0P) وجود داشتهآماری 

گردد ینمدار آماری مشاهده تراکم اختالف معنی مورد بررسی از نظر

(05/0P>) . هایو ماه هاکه ایستگاهنشان داد  والیس-کروسکالآزمون 

 .(>05/0P) دارنددار آماری مورد بررسی از نظر تنوع اختالف معنی

و  Keratella های های تاالب انزلی جنسطورکلی در اکثر ایستگاههب

Brachionus  وPolyarthra اند.غالب بوده 
 

 
 

های مختلف زئوپالنکتونی در منطقه مورد مطالعه درصد گروه: 6شکل

 (1394تا فروردین 1393)اردیبهشت
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 (1394تا فروردین1393)اردیبهشت مختلفهای میانگین میزان شاخص تنوع شانن برای زئوپالنکتون در ایستگاه :7شکل

 بحث
جنس  72های مورد مطالعه های حاضر در ایستگاهطبق بررسی       

های بررسیدر مقایسه با این تعداد  کهزئوپالنکتون شناسایی گردید 

نیز مطالعه و  (1372)فالحی (، مطالعات 1395)فالحی و همکاران 

در جدول  که گونهکاهش یافته است. همان (1386و همکاران ) مکارمی

طی مطالعات خود ، (1395) و همکاران گردد فالحیمالحظه می 1

جنس را شناسایی نمودند.  60حدود 1390تا  1389های در سال

گونه را در تاالب انزلی مشاهده نمود.  96، (1372)چنین فالحی هم

 121حدود  1376-79های نیز طی سال (1386) مکارمی و همکاران

جنس در تاالب انزلی را شناسایی کردند که هر دو این مطالعات نشان 

در طی مطالعه حاضر های زئوپالنکتونی دهنده کاهش تنوع جنس

. حال اگر این نتایج با مطالعات گذشته (2)جدول  باشدتاالب انزلی می

نسبت به مطالعات ها که تنوع جنس گرددمقایسه شود مشاهده می

( 2017)و همکاران  Golmarviمطالعات  و نیز 1390و  1389 هایسال

( و فالحی 1386)  افزایش ولی نسبت به مطالعات مکارمی و همکاران

که نشان دادمقایسه مطالعات مختلف ( کاهش یافته است. 1372)

نسبت  1390 الی 1389های سال استثناءهب Protozoa های تنوع شاخه

 1390الی  1389های گذشته کاهش یافته است. در سال سالبه 

برداری ها محدود بوده و قبل از الیروبی تاالب نمونهتعداد ایستگاه

طی  Rotatoria تر بوده است. شاخه صورت گرفته که آلودگی نیز بیش

از تنوع خوبی برخوردار بوده ولی در مطالعات  1372های سال مطالعات

تدریج از تنوع آن کاسته شده است اما به  (1386) مکارمی و همکاران

میزان کمی تنوع آن افزایش یافته است. فوق رده در مطالعه حاضر به

Copepoda   از شاخهArthropoda های پیش تفاوت چندانی با سال

نسبت  Arthropodaاز شاخه  Cladoceraنداشته ولیکن تنوع راسته 

می باشد. تراکم شاخه  در حال بهبود و افزایش 1390به سال

Rotatoria ،Rhizopoda  وCopepoda  در کومه شیجان بیش از سایر

را  Ciliophoraها بوده است. پاسگاه سرخانکل حداکثر شاخه ایستگاه

ها داشته و مرکز تاالب غرب حداکثر تراکم نسبت به سایر ایستگاه

Cladocera ها دارا بوده است. را نسبت به سایر ایستگاه 
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میانگین تراکم حداکثر و حداقل های حاضر با توجه به بررسی       

عدد در   1539±312و 12383±9667 ابب ترتیبهساالنه زئوپالنکتون 

مرکز تاالب غرب بوده که در  و شیجانکومه های ایستگاه در لیتر

هایشان ( که بررسی1395مقایسه با مطالعه اخیر فالحی و همکاران )

باشد. در نتایج تر میصورت گرفت بیش 1390تا بهمن  1389از اسفند 

عدد در لیتر  568 میانگین تراکم حداقل (1395) فالحی و همکاران
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ایستگاه کرکان متغییر بوده و میانگین تراکم ساالنه زئوپالنکتون در 

  عدد در لیتر برآورد شده است.  1383±5/185کل حوزه مورد مطالعه

 بیان نمود 1370-80های طی سال (1388) و همکارانمیرزاجانی 

عدد در لیتر طی سال  600که میزان کل تراکم زئوپالنکتون از حدود 

ولیکن  ،رسیده است 1380عدد در سال  2250به حدود  1372

دهد که تراکم زئوپالنکتون نشان می حاضر مطالعه با بررسی مقایسه این

های خود درتاالب انزلی طی بررسی این محققین افزایش یافته است.

ترین فراوانی را داشته و شاخه بیش Rotatoriaبیان نمودند شاخه 

Copepoda .های بررسی ساالنه شاخه در رده بعدی بوده است

  1380–81های سال در Rotatoriaکه شاخه  زئوپالنکتونی نشان داد

عدد در لیتر داشته که  1500ترین میانگین فراوانی را درحد بیش

شایان ذکر است که   است.های دیگر نشان داده دار با سالتفاوت معنی

های مطالعه شده یکسان نبوده اما ایستگاه هایسال تمامی ها درایستگاه

های مختلف وجود داشته فعلی در بسیار از مطالعات پیشین تحت اسم

ها را که مطالعه حاضر تاالب غرب، مرکزی و روگاهلذا با توجه به این

میانگین تراکم توان با مطالعات پیشین مقایسه نمود. شامل شده می

در تاالب غرب ( 1378) طی مطالعات فالحی و خداپرست زئوپالنکتون

بوده  1375لیتر در  در عدد 1898 حداکثر 1375 الی 1371 هایسال طی

در عدد  2000بیش از  (1395) فالحی و همکارانولی در مطالعات 

 تر از این مقدار بوده است.کنونی کم مطالعات در و آقاجانی( )کومه کرکان

 1372که از سال گزارش کردند ( 1388) و همکاران میرزاجانی       

که از حدود طوریهتدریج افزایش یافته ببه، تراکم روتیفرها 1381تا 

. در مطالعه کنونی عدد در لیتر رسیده است 1300به  بیش از   300

روتیفرها در کل تاالب انزلی  بیش از مطالعات میانگین تراکم ساالنه 

های حاضر میانگین باشد. در بررسی( می1388میرزاجانی و همکاران )

 عدد در لیتر در کل تاالب انزلی بوده حال آن Copepoda 104 تراکم

( که وضعیت تاالب را در 1395های فالحی و همکاران )که در بررسی

عدد در لیتر و در  75ین رقم بررسی نمودند ا 1390و  1389سال 

 1372عدد در سال  100( از زیر 1388بررسی میرزاجانی و همکاران )

فالحی و خداپرست رسیده است.  1381عدد در سال  200به باالی 

تا سال  1371در تحقیقات پنج ساله در تاالب انزلی از سال ( 1378)

ترتیب حدود به Rotatoriaحداکثر میزان  و حداقل که نشان دادند 1375

عدد در لیتر بوده است که این میزان بیش از رقمی  1175و  381

 Cladoceraبرای  103و  5ترتیب )به (1369) فائو هایبررسی در که بوده

حداقل  ارائه گردیده است. در حوضه غربی تاالب انزلی( Rotatoriaو 

( 1378در تحقیقات فالحی و خداپرست ) Cladoceraو حداکثر تراکم 

 بوده است.    233تا  112پودا عدد و برای کوپه 40تا  8

 Copepoda( فراوانی  1388طبق گزارش میرزاجانی و همکاران )       

 عدد درلیتر و 150تر از های مورد بررسی در اکثر مناطق کمدر سال

 باشد.درلیتر می عدد 300تا  150اکثر مناطق بین  در 1380سال  در

 های تاالب بینتر بخشبیش در ها ودراکثر سال Rotatoriaفراوانی 

ها ها ودر بعضی بخشکه در برخی سالبود ضمن این 1000تا  300

 عدد درلیتر بوده است.   2000تر از بیش

هرچند در این مطالعه پارامترهای غیر زیستی مورد سنجش قرار        

های مختلف از عوامل مؤثر در در فراوانی شاخه نگرفته است اما یکی

، pHپارامترهای غیرزیستی نظیر  آیند.حساب میزئوپالنکتونی به

شفافیت، درجه حرارت، اکسیژن محلول نسبت به نوسانات فصلی، 

، Muktadirو  Ferdous)دهند تاثیر قرار می تحت را زئوپالنکتونی فراوانی

پارامترهای غیرزیستی نظیر قلیائیت کل، چنین نوسانات هم (.2009

، اکسیژن محلول و درجه حرارت بر ر وی  pHنیتروژن و فسفات کل،

( بیان نمود که میزان 1372) فالحی .دتگذاررشد زنوپالنکتون تاثیر می

فراوانی جمعیت زئوپالنکتونی تابعی از فاکتورهای مختلف از جمله 

آلی و معدنی و فراوانی جمعیت آب، اکسیژن محلول، مواد  حرارت درجه

گردد تنان میسبب افزایش میزان گردان دما افزایش باشد.می پالنکتونی

در دماهای باال  کالدوسراگونه نیست چراکه این کالدوسرااما در مورد 

کالدوسرا در این مطالعه طی فصل همین دلیل یابند و بهکاهش می

نشان ( 2007)و همکاران  Yildizررسی باند. تابستان کاهش یافته

تنان بسیار موثر داده که عوامل محیطی بر تراکم و پراکنش گردان

بوده و غلظت اکسیژن و درجه حرارت نیز از فاکتورهای کلیدی در 

نشان برخی محققین نتایج مطالعات  باشد.تنان میپراکنش گردان

رت، ، شفافیت، درجه حراpHاند که پارامترهای غیرزیستی نظیر داده

اکسیژن محلول و برخی مواد غیرمغذی نسبت به نوسانات فصلی، 

، Muktadirو  Ferdous) دهندمی تاثیر قرار زئوپالنکتونی را تحت فراوانی

 ( مثل1966) William های روتاریا طبق نظریهبرخی از گونه (. 2009

Keratella  وBrachionus  وPolyarthra  شاخص وضعیت یوتروفیک

تری از جوامع که دارای سهم بیش فوق الذکرهای باشند. جنسآب می

خوبی منعکس کننده شرایط زئوپالنکتونی در تاالب انزلی بوده است به

ها در جنسبوده است این  و شاخص یوتروفی اکولوژیک تاالب انزلی

فالحی و خداپرست  چنین در مطالعاتهم. اندمطالعه حاضر غالب بوده

 Anuraeopsis و Brachionus، Keratella، Polyarthra هایجنس (1378)

باشند غرب غالب می خصوص مناطق هندخاله و تاالبانزلی به در تاالب

کننده نتایج دهنده وضعیت یوتروفیک تاالب است و تصدیقکه نشان

 نشان داد( 1378)و خداپرست  فالحی این تحقیق است. مشاهدات

ویژه فسفات مقادیر مواد معدنی بهکه غلظت پایین اکسیژن و باال بودن 

کل و پایین بودن اسیدیته آب تاالب و از سوی دیگر شکوفایی گیاهان 

 ،Keratellaهای خاص ماکروفیتی، شرایط را برای غالبیت جنس

Brachionus  وPolyarthra های آنتن برسران به فراهم آورده و جنس

. این شرایط در تاالب لنگور در سال نداشدت کاهش داشته
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( بیان 1357نیز مشاهده شده است. والدیمیرسکایا وکوراشووا ) 1389

های شدید آبی زئوپالنکتون ها و جریاندر رودخانه نمود که معموال  

شوند ها زیاد میدر رودخانه Rotatoriaکه یابند و هنگامیکاهش می

Cladocera شکاه با و شده کم ناپدید کم Cladocera  معموال Copepoda 

 یابند.افزایش می

( شاخه روتاتوریا و آغازیان را (1357 کوراشووا والدیمیرسکایا و       

دانسته و بیان داشتند که انزلی ترین شکل پالنکتونیک تاالب فراوان

در شهریور ماه تراکم شاخه روتاریا افزوده شده و بسیاری از ماهیان 

در این بررسی نیز تراکم روتاتوریا نمایند ها تغذیه میدر این زمان از آن

ترین مقدار را داشته است. شایان ترتیب بیشدر تیر ماه و شهریور به

در تاالب انزلی در فصل تابستان در یک پریود طوالنی ذکر است که 

فاکتورهای آب  با النکتون فقطهای پ. جنسماکروفیتا غالب هستند که

ترین اثر شوند بلکه بیشو هوایی و اثر فسفر یا نیتروژن محدود نمی

ها کنند البته اثر ماکروفیتمی ها ایجادماکروفیت که است ایالیه از ناشی

ها در این شود چراکه تراکم آنتر در منطقه هندخاله مشخص میبیش

ترین میزان تراکم در تاالب غرب باال کالدوسراراسته  منطقه زیاد است.

 Cyanophytaنوع  هایجمعیت جلبکدما و نیز  افزایش .باشدرا دارا می

 (. 1372د )فالحی، نگرددر آب باعث کاهش جمعیت آنتن برسران می

( بیان نمودند که راسته آنتن برسران 1357والدیمیرسکایا وکوراشووا )

نسبی بیش از در بخش غربی تاالب با توجه به فضای باز آب و رکود 

چنین میزان اکسیژن در شوند. همقسمت شرقی تاالب مشاهده می

Olah (1992 )و   Holcikباشد.تاالب غرب بیش از سایر مناطق می

های اکسیژن محلول در آب به میزان زیاد یان نمودند که غلظتبنیز 

ترین بیش حاضر مطالعه در شود.می غربی تاالب دیده هایقسمت در فقط

در ایستگاه مرکز تاالب  Arthropodaاز شاخه  Cladoceraتراکم راسته 

هایی که از بررسی( مشاهده شد. در همین خصوص 7غرب )ایستگاه 

بر روی ( 1378فالحی و خداپرست ) توسط  1375تا  1371سال 

ترین تراکم این راسته گرفت نیز نشان داد که بیشتاالب انزلی صورت 

 ده است.  در تاالب غرب بو

( پاروپایان 1357کوراشووا ) براساس مطالعات والدیمیرسکایا و       

تر یافت باشد بیشکه پوشیده از گیاه نی می و آنتن برسران در مناطقی

دست آمده در این تحقیق تاییدکننده این موضوع شوند. نتایج بهمی

مرکز تاالب آنتن برسران در  حضور ترین میزاندلیل که بیشاست بدین

برداری بوده است که این منطقه نسبت به سایر مناطق نمونهغرب 

باشد و دلیل دیگر آن ایستایی و عمق تری میدارای نیزارهای بیش

دلیل پوشش گیاهی آب در آن منطقه است. اما در مناطق دیگر به

در منطقه سرخانکل  تری داشته است.کم تر فراوانیتر و شوری بیشکم

افزایش تعداد موجودات  بر دلیلی دخو نتن برسران کم بوده و اینتراکم آ

تنان محسوب ویژه گردانهریزتر زئوپالنکتونی، ب

( بیان نمودند 1357که والدیمیرسکایا وکوراشووا )طوریهگردد. بمی

تنان تر در آب عرصه را به نفع گردانکه کاهش تعداد موجودات درشت

 مرکز فراوانی آنتن برسران دردر مطالعه حاضر نیز  نماید.مهیا می

تر علت عمق آب و ایستایی بیشهنسبت به سایر مناطق بتاالب انزلی 

 Rotatoriaشاخه  که ندکرد اعالم (1378) و خداپرست فالحیاست.  بوده

در منطقه تاالب غرب غالب بوده و در تابستان به حداکثر تراکم خود 

راکه شرایط برای گسترش آن در این منطقه رسد چدر این منطقه می

در در ایستگاه کرکان است. پروژه  نفراهم است که مشابه با نتایج ای

در کومه شیجان و  Copepodaمطالعه حاضر میانگین ساالنه تراکم 

ها بوده و پس از این )گل و الله( بیش از سایر ایستگاه هندخاله جنوبی

اختصاص  خودبه را مقدار ترینبیش غرب تاالب در آقاجانی کومه هاایستگاه

در ایستگاه  سیلیوفوراآغازیان و نیز میزان تراکم در مطالعه کنونی  داد.

ها، در باالترین رتبه سرخانکل با اختالف زیادی از سایر ایستگاهپاسگاه 

که علت اصلی آن عمق کم و ایستایی این منطقه از  گرفتتراکم قرار 

تاالب است که موجب شده تا حضور پالنکتون در این قسمت از تاالب 

( نیز 1395فالحی و همکاران ) تری مشاهده شود.صورت محسوسبه

میزان تراکم آغازیان در ایستگاه طی مطالعات خود بیان نمودند که 

ها، در باالترین رتبه تراکم ایستگاهسرخانکل با اختالف زیادی از سایر 

  گیرد قرار می

نیز همانند  تاالب انزلی که در گیری کردنتیجه توانکلی میطورهب       

، Rotatoria ،Protozoaهای گروهن های مشابه در جهاسایر اکوسیستم

Copepoda و Cladocera زئوپالنکتونی  هایگروه میان این از .اندبوده غالب

بیش از سایر ترتیب تراکمی به Protozoaو  Rotatoriaهای شاخه

تری نسبت کومه شیجان  از تراکم زئوپالنکتونی بیش. ها داشتندشاخه

به سایر مناطق برخوردار بود. تنوع زئوپالنکتونی نسبت به مطالعات 

 Rotatoriaتر شده است. تراکم و تنوع شاخه بیش 1390و  1389

افزایش یافته است. دلیل این  1390و  1389نسبت به مطالعات سال 

تواند باشد. انزلی می زیادی از تاالب هایالیروبی قسمت افزایش احتماال 

وضعیت کیفی آب تاالب انزلی  طورکلی با توجه به نتایج حاصله هب

و  Brachionus ،Polyarthraهای و غالبیت جنس باشدیوتروف می

Kratella نماید. نیز خود یوتروفی بودن تاالب را تأکید می 
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