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چکیده
این بررسي در سال  8913در  4فصل سال با کشتي گیالن توسط تور مخروطي زئوپالنکتون  811میکرون و به صورت کشش عمودي ،در
ایستگاههاي مختلف و اعماق  51 ،01 ،81 ،5و  811متر انجام شد .در این بررسي جمعیت زئوپالنکتون از  81گونه تشکیل شده که از
گروه هولوپالنکتون  4گونه از  4 ،Copepodaگونه از  0 ،Rotatoriaگونه از  Protozoaو  4گونه از  Cladoceraبوده است .دو
گونه نوزاد و الرو  Balanus spو الرو دو کفهايها نیز در گروه مروپالنکتون قرار داشتند .نتایج سالیانه نشان ميدهند که بیشترین میزان
تراکم زوپالنکتون در بهار ( 5455 ± 5185انحراف معیار ±میانگین) عدد در مترمکعب و زيتوده  14/51 ± 804/18میليگرم در
مترمکعب در فصل زمستان (تحت تاثیر  )Rotatoriaبوده است .تراکم  Copepodaدر تابستان به بیشترین میانگین تراکم 0191 ±0940
عدد در مترمکعب و زي توده  00/50 ± 08/51میليگرم در مترمکعب رسید و از پاییز تراکم به تدریج کاهش داشت Cladocera .در
بهار بیشترین میانگین تراکم  885 ± 840نمونه در مترمکعب را داشته و به تدریج تراکم آن کاهش داشت Protozoa .از نظر فراواني و
زيتوده کمترین میزان جمعیت زئوپالنکتون دریاي خزررا تشکیل دادند .در فصل بهار جمعیت زئوپالنکتون تحت تأثیر مروپالنکتون
 Cirripediaو  Lamellibranchiate larvaeنیز قرار داشته است و در فصل زمستان  Rotatoriaبه بیشترین میانگین تراکم ±5151
 0114عدد در مترمکعب و زيتوده  51/58 ± 885/99میليگرم در مترمکعب رسید و سهم بیشتري در جمعیت زئوپالنکتون داشتند .به
طور کلي در همه فصول یك روند کاهشي از ایستگاههاي با عمق  5متر به سمت اعماق مشاهده ميشود .در بهار  55درصد جمعیت
زئوپالنکتون در ایستگاههاي با عمق  5تا  01متر و  05درصد در ایستگاههاي  51و 811متر ،در تابستان  54درصد جمعیت زئوپالنکتون
در ایستگاههاي با عمق  5تا  01متر و  01درصد در ایستگاههاي  51و  811متر ،در پاییز  59درصد جمعیت زئوپالنکتون در ایستگاههاي با
عمق  5تا  01متر و  05درصد در ایستگاههاي  51و  811متر و در زمستان  15درصد جمعیت زئوپالنکتون در ایستگاههاي با عمق  5تا
 01متر و  85درصد در ایستگاههاي  51و 811متر وجود داشتهاند.
کلمات کلیدی :زئوپالنکتون ،Copepoda ،مروپالنکتون ،دریاي خزر

مقدمه
بررسي حوضه جنوبي (سواحل ایران) تحت عنوان

تحقیق  4گونه از زیرراسته  Calanoidaشناسایي شد که

هیدرولوژي و هیدروبیولوژي حوضه جنوبي دریاي خزر

گونههاي غالب  Acartiaو  Eurytemoraبود و براي

از سال  8951آغاز شد .در سال  8959کار مشترکي با

اولین بار تغییرات آنها در الیههاي مختلف آب

کارشناسان روسیه و از سال  8955به طور مستمر توسط

وترموکالین در سواحل ایران ارائه شد [ 55 .]0گونه در

دو مرکز مازندران و گیالن انجام شد .در سال 8955

سال  8955شناسایي شد که  5گونه از پروتوزوآ 1 ،گونه

پراکنش  Copepodaدر حوضه جنوبي دریاي خزر از

از  3 ،Rotatoriaگونه از  Copepodaو  03گونه از

آستارا تا حسینقلي در اعماق مختلف بررسي شد .در این

 Cladoceraو  1گونه از مروپالنکتون بودهاند [ .]8در
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این بررسي تغییرات زئوپالنکتون و دو گونه غالب با نقشه

زنده جمعیت زئوپالنکتون بررسي شاخصهاي تنوع و

پراکنش آنها آورده شده است [ .]9اللوئي و همکاران

پراکنش بوده است.

( )8919تغییرات زئوپالنکتون را در اعماق  81متر و کمتر

مواد و روش کار

در خزر جنوبي نشان دادندکه  11گونه مشاهده شد و

در بررسي زئوپالنکتون حوضه جنوبي دریاي خزر از

گروههاي  Cladoceraو  Rotatoriaبیشترین تنوع را

آستارا تا بندر ترکمن در  1ترانسکت آستارا ،انزلي،

داشتند [ .]1روشنطبري و همکاران ( )8911تغییرات

سفیدرود ،تنکابن ،نوشهر ،بابلسر ،امیرآباد و بندرترکمن و

زئوپالنکتون را در دو فصل تابستان و زمستان 8914

 4فصل سال  8913در حوضه جنوبي دریاي در ایستگاه-

توصیف کردند [ .]4در بررسي حسیني و همکاران

هایي با اعماق  51 ،01 ،81 ،5و  811متر انجام شد.

( 41 )8931گونه شناسایي شد که  50/8درصد

(شکل .)8نمونه برداري زوپالنکتون توسط تور مخروطي

 84/5 Cladoceraدرصد  Copepodaو  81/4درصد

پالنکتون با چشمه  811میکرون با قطر دهانه  91سانتي

را  Rotatoriaتشکیل ميدادند [ .]8از سال  8911پس از

متر صورت گرفت .در هر یك از ایستگاهها تور به اعماق

ورود  Mnemiopsisبه دریاي خزر تنوع و فراواني

 51 ،01 ،81 ،5و  811متر فرستاده شد و به صورت

زئوپالنکتونها به شدت کاهش داشت [ ]81 ،5 ،9

کشش عمودي نمونه برداري انجام گرفت .در هر فصل

تراکم زئوپالنکتون  9001نمونه در در متر مکعب در سال

 11نمونه از  1ترانسکت جمعآوري و در ظرف شیشهاي

 8919بود که  4برابر کمتر از سال  8954و  8955و حدود

با فرمالین به نسبت  4درصد تثبیت شدند [ ]01و به

 3برابر کمتر از سال  8951بوده است [ .]4این گونه از

آزمایشگاه منتقل شدند .در آزمایشگاه براي شمارش

طریق آب توازن کشتيها از دریاي سیاه به دریاي خزر

زئوپالنکتون ،ابتداً براي تغلیظ نمونه از تور با چشمه51

تجاوز کرد و پس از رهاسازي آب از طریق تخلیه در بنادر

میکرون کوچكتر از تور نمونهبرداري استفاده شد [.]85

به وسیله کشتيهائي که از کانال ولگا-دن از طریق آب-

نمونهها توسط پي پت  Stampleروي الم Bogarov

هاي کم عمق و شیرین شمال به قسمتهاي میاني و

قرار گرفت و نمونههاي موجود در سطح محفظه شمارش

جنوب دریا تردد ميکردند ،آزاد شدند [ .]83براي

شدند [ .]81براي محاسبه وزن زوپالنکتون از وزن

بازسازي ذخایر ،صید ،تکثیر و پرورش ماهیان

استاندارد موجودات در دریاي سیاه استفاده شده است

زئوپالنکتون خوار ،در اختیار داشتن میزان زئوپالنکتون

[ .]85براي تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم افزار SPSS

براي تغذیه ماهیان دریا و بچه ماهیاني که هر ساله توسط

 11استفاده شد .براي بررسي نرمال بودن توزیع دادهها از

شیالت براي حفظ ذخایر دریا رهاسازي مي شوند و روند

آزمون کولموگروف-اسمیرنف استفاده شد .دادهها و

تغییرات آنها مطالعات زئوپالنکتون ضروري ميباشد.

لگاریتم آنها داراي توزیع نرمال نبودند به همین دلیل ،از

هدف از این تحقیق پراکنش و تعیین تراکم و زيتوده

تست  Kruskal–Wallisاستفاده شد.
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شکل8ـ ایستگاههاي نمونهبرداري زئوپالنکتون در حوضه جنوبي دریاي خزر 8913
نتایج
تغییرات کیفی :در این بررسي گونههاي Acartia

پراکنش زمانی گروههای مختلف زئوپالنکتون :نتایج

Ectinozoma

سالیانه نشان ميدهد که تراکم زوپالنکتون در بهار 5185

 concinnumو  Calanipeda aquae dulcisاز

( 5455 ±انحراف معیار  ±میانگین) عدد در مترمکعب

Podon

بیش از سایر فصول بوده و تحت تأثیر  Copepodaو

،Bosmina

 Rotatoriaقرار داشت .بیشترین زيتوده ± 804/18

،tonsa
راسته

sarsi

،Halicyclops

،Copepoda

،polyphemoides

چهار

گونه

longirostris

 Podonevadne trigona typicaو Evadne

 11/51میليگرم در مترمکعب بود .تراکم  Copepodaدر

 anonyxاز راسته  ،Cladoceraدو گونه Tintinopsis

تابستان به بیشترین میزان  0199عدد در مترمکعب و زي-

 tubulosaو  Foraminifera spاز  Protozoaو

توده  00/50 ± 40/18میليگرم در مترمکعب رسید و از

گونههايAsplanchna ،Brachionus calyciflorus

پاییز تراکم به تدریج کاهش و در فصل زمستان به کمترین

 Syncheata vorax ،priodontaو Keratella

میزان رسید Cladocera .در بهار بیشترین میزان 518

 quadrataاز شاخه  Rotatoriaمشاهده شد (جدول

نمونه در متر مکعب را داشته و به تدریج تراکم آن کاهش

 .)8در این بررسي  84گونه جمعیت زئوپالنکتونهاي

داشت به طوریکه در تابستان  45عدد و در پاییز مشاهده

حقیقي را تشکیل دادند که  0گونه نوزاد  Balanusو

نشد و در زمستان جمعیت آن افزایش یافت و به 885

 Lamellibranchiate larvaeدر گروه مروپالنکتون

عدد در متر مکعب رسید Rotatoria .در زمستان با

قرار داشتند .تنوع گونهاي از بهار به زمستان به تدریج

تراکم  9555عدد در مترمکعب از جمعیت باالیي

کاهش داشته است.

برخوردار بوده و روندي مانند  Cladoceraداشته با این
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تفاوت که رتیفرا و  Copepodaجمعیت اصلي

مکعب و بین 81/35تا  851/90میليگرم در مترمکعب در

زئوپالنکتون را در زمستان تشکیل ميدادند 05 .درصد از

فصول مختلف سال نوسان داشت ،در اعماق  01تا  51متر

تراکم و  53درصد از زيتوده زئوپالنکتون در این فصل

بیشترین میزان تراکم  8535عدد در متر مکعب و 81/94

به  Rotatoriaتعلق داشت .تراکم  Cirripediaنیز در

میليگرم در مترمکعب و در اعماق  51تا  811متر

فصل بهار ( 159عدد در مترمکعب) بیش از سایر فصول

بیشترین تراکم  590عدد در متر مکعب و زيتوده کمتر از

بوده است و در پاییز به کمترین میزان رسید .تراکم الرو

 8/89میليگرم در متر مکعب بوده است ،بیشترین تراکم و

دو کفه اي  Lamellibranchiate larvaeدر دو فصل

زيتوده در فصل زمستان مشاهده شد (شکلهاي  3و

زمستان و بهار بیش از سایر فصول بوده است و در

 .)81بررسي آماري سالیانه نشان ميدهد که اختالف

تابستان و پاییز مشاهده نشد .به غیر از  Copepodaسایر

معنيداري بین تراکم  Cirripedia ،Copepodaو

گروههاي پالنکتوني در تابستان و پاییز سهمي در تراکم

زئوپالنکتون در اعماق و الیههاي نمونهبرداري وجود

زئوپالنکتون نداشتهاند (شکلهاي  0تا .)1

داشته است ).(Kruskal-Wallis test, P <1/15

پراکنش الیهای زئوپالنکتون :تغییرات زئوپالنکتون در

در پراکنش مکاني ،ارتباط معنيداري بین ،Rotatoria

الیههاي  5تا  ) 1سطح) 81 ،تا سطح و  01تا  01 ،81تا

 Cirripediaو زئوپالنکتون در ایستگاههاي نمونه

 51متر و  51تا  811متر بررسي شد .الیه اصلي جمعیت

برداري مشاهده شده است ( Kruskal-Wallis test, P

زئوپالنکتون در الیه  01متر تا سطح قرار داشت و در

 .)<1/15همچنین تراکم همه گروهها (به استثنا

اعماق بیش تر از  01متر تراکم و زيتوده زئوپالنکتون به

 )protozoaبا فصول مختلف سال ارتباط معنيداري

شدت کاهش داشت .تغییرات تراکم و زيتوده از سطح تا

داشته است ).(Kruskal-Wallis test, P <1/15

عمق  5متر به ترتیب بین  9133تا  80353عدد در متر
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شکل 0ـ میانگین تراکم  Copepodaدر حوضه جنوبي دریاي خزر(8913 ،آنتنكها نشان دهنده انحراف معیار ميباشند)
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شکل9ـ میانگین تراکم  Cladoceraدر حوضه جنوبي دریاي خزر(8913 ،آنتنكها نشاندهنده انحراف معیار مي باشند)
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شکل 4ـ میانگین تراکم  Rotatoriaدر حوضه جنوبي دریاي خزر8913 ،
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شکل 5ـ میانگین تراکم  Protozoaدر حوضه جنوبي دریاي خزر8913 ،
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شکل 1ـ میانگین تراکم  Cirripediaدر حوضه جنوبي دریاي خزر8913 ،

3000

2000
1500
1000
500

تراك  /ت داد در م ر مك

2500

0
ف

مس ان

تا س ان

پايیز

ار

شکل 5ـ میانگین تراکم الرو  Lamellibranchiateدر حوضه جنوبي دریاي خزر8913 ،
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شکل 1ـ میانگین تراکم زئوپالنکتون در حوضه جنوبي دریاي خزر8913 ،
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شکل 3ـ میانگین تراکم زئوپالنکتون در الیههاي مختلف حوضه جنوبي دریاي خزر8913 ،
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شکل81ـ میانگین زيتوده زئوپالنکتون در الیههاي مختلف حوضه جنوبي دریاي خزر8913 ،
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جدول8ـ ترکیب کیفي زئوپالنکتون در سال 8913
مس ان

پايیز

تا س ان

موجودات

ار

+

+

+

+

Acartia tonsa

-

-

-

+

Calanipeda aquae dulcis

+

+

+

+

Ectinozoma concinnum

+

+

+

+

Hallycyclops sarsi

3

3

3

4

Copepoda

+

+

+

+

Podon polyphemoides

-

-

+

+

Evadne anonyx

+

+

-

+

Bosmina longirostris

-

-

+

-

Podonevadne trigona typica

2

2

3

3

Cladocera

+

+

+

+

Asplanchna priodonta

+

+

+

+

Brachionus calyciflorus

+

-

+

+

Syncheata vorax

-

+

+

-

Keratella quadrata

3

3

4

3

Rotatoria

+

+

+

+

Foraminifera sp

-

+

-

+

Tintinopsis tubulosa

1

2

1

2

Protozoa

+

+

+

+

Cirripedia

+

+

+

+

Lamellibranchiata larvae

11

12

13

14

Zooplankton

 +حضور موجودات و  -عدم حضور

بحث
در برر سي زئوپالنکتونهاي سال  8913در حوضه جنوبي

همکاران ( )8931از زئوپالنکتونهاي حوضه جنوبي

دریاي خزر  84گونه جمعیت زئوپالنکتون هاي حقیقي را

دریاي خزر  41گونه شناسایي شد که  50/8درصد

تشکیل دادند که دو گونه نوزاد  Balanusو الرو

 84/5 Cladoceraدر صد  Copepodaو  81/4درصد

 Lamellibranchiateدر گروه مروپالنکتون قرار

را  Rotatoriaتشکیل ميدادند [ 43 .]8گونه

داشتند .تغییرات گونهاي در فصول مختلف بین  88گونه

زئوپالنکتون در بررسي سال 8955قبل از ورود شانهدار به

در زمستان تا  84گونه در بهار وجود داشت4 .گونه از

دریاي خزر مشاهده شد که  3گونه به راسته Copepoda

 4 ،Copepodaگونه از  0 ،Rotatoriaگونه از

 1گونه به  5 ،Rotatoriaگونه به  Protozoaو 03

 Protozoaو  4گونه از  Cladoceraبوده است  .تعداد

گونه به  Cladoceraتعلق داشت [ .]9بیشترین تغییرات

گونهها در سال  8915نیز  84گونه [ ]5و 09گونه در سال

در راسته  Cladoceraوجود داشت از  03گونه تنها 9

 8911وجود داشت .تنوع  Rotatoriaو Cladocera

گونه در سال  8915با تراکم بسیار کم در دریا انتشار

نسبت به سال قبل کاهش داشت .در بررسي حسیني و

داشته است [ ]5که در سال  8911به  1گونه افزایش
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داشت و در این بررسي مجددا به  4گونه کاهش یافت .از

تشکیل ميدهند [ ]81 ،89و این مشاهدات با مطالعات

 3گونه راسته  Copepodaدر سال  8955تنها دو گونه

سایرین در اکوسیستم آبي مشابه است [.]88 ،3 ،1

در سال  8915وجود داشته است و تعداد آنها در بررسي

جمعیت زوپالنکتون قبل از ورود شانهدار در سال 8955

سالهاي  8911و  8913به  4گونه افزایش داشت .که دو

دو برابر سال  8911و  4برابر سال  8910بوده است .تراکم

گونه  Halicyclops sarsiوCalanipeda aquae-

زوپالنکتون در سالهاي  8910تا  8913حدود  4111تا

 dulcisدر سال  15مشاهده نشد .در دریاي سیاه زماني

 1111نمونه در مترمکعب نوسان داشته است .در فصل

که تراکم شانهدار کم شد تراکم زوپالنکتون بخصوص C.

زمستان با کاهش  Copepodaو افزایش رتیفرا ،جمعیت

 euxinusمجدداً بهبود یافت و تراکم گونههاي

زئوپالنکتون

Asplanchna

 Copepodaافزایش یافت ،برخي گونهها که ناپدید شده

 priodontaبوده که از ساحل به سمت اعماق کاهش

بودند در سالهاي 8331-8330دوباره ظاهر شدند [.]83

داشته است این گونه در پالنکتون هاي ساحلي آب هاي

در بررسي راسته  Copepodaدر سال  8955عالوه بر

مختلف مشاهده ميشود [ .]80در بررسي سال 8955

گونههاي این بررسي ،گونههاي ،Eurytemora minor

جمعیت رتیفرا از پاییز افزایش داشت و بیشترین زيتوده

 E. grimmiو  Limnocalanus grimaldiiنیز از

آنها در زمستان در منطقه شرق بوده و  91درصد جمعیت

این راسته و همچنین بسیاري از گونههاي Cladocera

زئوپالنکتون را تشکیل ميداد و جمعیت رتیفرا تحت تاثیر

وجود داشت [ ]0که هنوز در جمعیت زئوپالنکتون دریاي

دو گونه  Synchaeta vorax A. priodontaقرار

خزر مشاهده نشد .ورود  Mnemiopsis leidyiبه

داشت [ .]9در زمستان  8914نیز تراکم رتیفر 81155

دریاي خزر روي تنوع و تراکم زئوپالنکتون دریا تاثیر

نمونه در مترمکعب و زيتوده  885/013میليگرم در

گذاشته است [Calanipeda aquaedulcis .]84 ،81

مترمکعب در عمق  5متر تحت تأثیر Asplanchna

در الیههاي سطحي آب زندگي ميکرد و در سال 8955

 priodontaبوده است [ .]4این موجودات به دلیل وزن

بیشترین تراکم آن  8903نمونه در متر مکعب در زمستان

بیشتر از  A. tonsaتأثیر زیادي روي زيتوده داشتهاند.

بود [ .]0پس از ورود  M. leidyiجمعیت آنها در حوزه

در سالهاي  8915تا  8913تراکم آنها بین  511تا 311

جنوبي دریاي خزر ناپدید گردید و در بررسي سال  15نیز

عدد در مترمکعب بود .بیش ترین تراکم راسته

مشاهده نشد .در سال  11مجددا گونه Calanipeda

 Cladoceraدر فصل بهار  510عدد در متر مکعب بوده

 aquae-dulcisبا بیشترین تراکم  89نمونه در متر

است و از تابستان کاهش و از زمستان مجدداً افزایش

مکعب در زمستان در نواحي غربي دریا در جمعیت

یافت و تراکم آن به  885عدد در مترمکعب در عمق 81

 Copepodaمشاهده شد ولي در این بررسي فقط در

متر رسید .در سال  8955تراکم  Cladoceraبین  33تا

فصل بهار با تراکم کمتر از  8نمونه در مترمکعب انتشار

 8014نمونه در مترمکعب نوسان داشته است و بیشترین

داشت .در بررسي زئوپالنکتونهاي سال  8913جمعیت

زيتوده آنها  047581میليگرم در مترمکعب بوده است

زئوپالنکتون حوضه جنوبي دریاي خزر تحت تأثیر 9

[ .]9بیشترین تراکم شاخه  Protozoaدر فصل بهار 3

گروه  Rotatoria ،Copepodaو مروپالنکتون قرار

نمونه در متر مکعب ثبت شد .فراواني این شاخه تأثیري

داشت .این روند در خلیج ( Delawareسواحل آمریکا)

در جمعیت زئوپالنکتون نداشتهاند .تراکم این شاخه در

و بررسي سالهاي قبل نیز مشاهده شده است [.]0

بررسي سالهاي  8915و  8911نیز کم بود.

 Copepodaبیشترین فراواني را در دریا و در مصب
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