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 وضعیت گونه های زئوپالنکتون در جنوب غربی دریای خزر، سواحل انزلی  

 

 1فریبا مددی ، 1، عظمت دادای قندی1، جلیل سبک آرا 1سیامک باقری
، مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،               پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی 1
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 چکیده

زئوپالنکتون دارای ارزش غذائی باالئی از نظر انتقال انرژی در هرم غذائی می باشد. آنها بعنوان یک پمپ بیولوژیک، وظیفه 

انتقال دی اکسید کربن از الیه های سطحی به اعماق مختلف آب برای ماهیان دارند.  ساختار جمعیت زئوپالنکتون در دریای 

دستخوش تغییرات شده  است. از  1831خیر به دالیل گوناگون بخصوص بعد از حضور شانه دار  در سال خزر طی دو دهه ا

متر (  51و  01، 11، 5اینرو  به منظور بررسی وضعیت گونه های زئوپالنکتون ، مطالعه ای  بصورت فصلی در اعماق مختلف ) 

  31خزر، سواحل بندرانزلی انجام شد. در بررسی حاضر،  در منطقه جنوب غربی دریای 1830تا  1831و   1835طی سال های 

در  گروه متعلق به مروپالنکتون بودند. 15گروه متعلق به هولوپالنکتون  و  55گروه زئوپالنکتون شناسائی شدند که از بین آنها 

ی و رودخانه های شناسایی شده که از طریق خروجی تاالب انزل Rotatoria جنس و گونه از شاخه11ترکیب زئوپالنکتون 

بسیاری از گونه های بومی زئوپالنکتون  1830تا  1831منشعب به آن وارد دریا شده اند. یافته ها نشان داد، طی سال های 

 جایگزین آنها شدند.  Polycheataو   Nematoda ،Oligocheata دریای خزر ناپدید شده و گروه های مروپالنکتونی همچون

خزر  یایزئوپالنکتون در یتنوع گونه ا در یبوم ریغ یها گونه و یانسان یها تیفعال ،یمیاقل راتییتغ همچون یاریبس عوامل

 داشته اند. نقش

 

 زئوپالنکتون، گونه، دریای خزر، سواحل انزلی کلمات کلیدی:

 

 

                                                            
 :  نویسنده مسئول  siamakbp@gmail.com 

mailto:%20siamakbp@gmail.com
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 مقدمه
کیلومتر مربع( و پرآب  831111دریای خزر بزرگترین )

دنیا  کیلومتر مربع( دریاچه در 33311ترین )حدود 

محسوب می شود، که در مرز  قاره اروپا و آسیا قرارگرفته 

دوکفه ای و  58گونه ماهی،  51است. دریای خزر دارای 

  بزرگترین با نام فوک خزری بوده وبومی یک پستاندار 

 شود می  محسوب در دنیا  خاویاری  ماهیان  منبع

(Domunt, 1998) گونه زئوپالنکتون برای  815. تعداد

گونه متعلق  185خزر گزارش شده که از این میان  دریای

(. Kosarev & Yablonskaya, 1994به آغازیان بودند )

 85همچنین،  تعداد زئوپالنکتون در جنوب دریای خزر 

 (. 1831گونه گزارش شده است )حسینی و همکاران 

زئوپالنکتون دارای ارزش غذائی باالئی از نظر انتقال انرژی 

ه ذخائر ماهیان و پستانداران دریائی می در هرم غذائی ب

باشد. آنها بعنوان یک پمپ بیولوژیک، وظیفه انتقال دی 

اکسید کربن از الیه های سطحی به اعماق مختلف آب 

بدلیل مهاجرت های شبانه روزی را دارند و بخاطر دوره 

زندگی کوتاه شاخص مهم برای آلودگی های زیست 

 ,Richardson)می رود محیطی و تغییرات اقلیمی بشمار 

.  لذا بروز هر گونه آلودگی و اثرات مخرب زیستی  (2008

در جوامع پالنکتونی تاثیر مستقیم بر ذخایر شیالتی دریا 

خواهد گذاشت، از طرفی اکوسیستم دریای خزر طی 

سالهای اخیر با مشکالت بسیار زیادی نظیر کاهش ذخایر 

عتی، نفتی و  ماهیان و افزایش آلودگی های کشاورزی، صن

. بنابراین (Bagheri, 2012)شهری مواجه بوده است 

مطالعه جوامع زئوپالنکتون دریای خزر بدلیل اهمیت آنها 

در هرم غذائی )تولید کننده گان ثانویه( دارای ضرورت 

  ویژه است. 
اولین مطالعات زئوپالنکتون دریای خزر در قالب پروژه 

 1831تا  1853ی هیدرولوژی و هیدروبیولوژی طی سالها

انجام شد، ولی براساس جستجوهای کتابخانه ای از 

پژوهشکده های اکولوژی دریای خزر، پژوهشکده آبزی 

پروری آبهای داخلی و موسسه تحقیقات علوم شیالتی 

کشور گزارش نهائی یا دست نوشته ای از اسامی 

        زئوپالنکتون و تنوع گونه ای آنها یافت نشد. فالحی

مهمترین زئوپالنکتون را شاخه های پروتوزوآ، ( 1830)

آرتروپودا و روتاتوریا در سواحل جنوب دریای خزر گزارش 

، Difflugiaجنس  8کرد، بطورکلی از پروتوزوآ تعداد 

Centupyxis  وArcell  از آرتروپودا یک جنس ،

Cyclops    و از روتاتوریا گونه ای را ذکر نکردند. همچنین

فصلی تراکم و پراکنش موجودات  ( بررسی1838روحی )

کوپه پود در حوزه جنوب غربی دریای خزر را انجام داد، در 

این مطالعه لیست گونه های کوپه پود ذکر نشده است. 

sp.Cyclops فراوانیایشان  ،naupliiوCalanoid  را

عدد در متر مکعب و در مناطق  18531در منطقه ساحلی 

بع گزارش کردند. روشن عدد در متر مر 1355عمیق دریا 

( 2008و همکاران )  Roohi( و 1830طبری و همکاران )

مطالعاتی در خصوص پراکنش و فراوانی زئوپالنکتون در 

دریای خزر انجام دادند و تعداد متفاوتی از اسامی گروه 

های زئوپالنکتون شمال و جنوب دریای خزر را در سال 

ی های مختلف گزارش کردند. شناسائی گونه ها

زئوپالنکتون در سواحل بندرانزلی که کمیت و تنوع آنها 

تحت تاثیر خروجی آب شیرین ناشی از تاالب انزلی بوده 

(Bagheri, 2012)  تاکنون انجام نشد، همچنین این

منطقه از دریای خزر بدلیل داشتن نوسانات زیاد شوری و 

زیستگاههای اکولوژیک مختلف دامنه وسیعی از گونه های 

زر را اعم از آب شیرین و لب شور دارا است         دریای خ

(UNEP, 2006; Mertens et al., 2012) از اینرو ،

مطالعه حاضر حائز اهمیت بوده و در این راستا، مهمترین 

هدف این مطالعه شناسائی و تهیه لیست گونه های 

زئوپالنکتون جنوب غربی دریای خزر )منطقه بندرانزلی( 

 بوده است.

 

 روش کار مواد و

بصورت   بندر انزلی منطقه از    از زئوپالنکتون  برداری  نمونه

و  1835   از سال متر، 51و  01، 11، 5  در اعماق فصلی

  (.1  )شکل انجام گرفت 1830تا  1831سال های 
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، 5: موقیعت نمونه برداری از زئوپالنکتون )اعماق 1شکل 

ر سواحل جنوب در منطقه بندرانزلی د متر( 51و  01، 11

 1730تا  1735غربی دریای خزر طی سال های 

 

بردار   از نمونه  با استفاده  از زئوپالنکتون  برداری  نمونه

Juday net  85  و قطر دهانه  میکرون 111 با چشمه 

  روش (.Harris et al., 2000) شد  متر انجام  سانتی

  رایب  آب  تا سطح  ازکف  عمودی  بصورت  نمونه  برداشت

  ایستگاه  متر بود، در این 51  ها بجز عمق ایستگاه  همه

  نمونه  بطور جداگانه  از دوالیه  ترموکالین  بخاطر وجود الیه

  متر )عمق 01متر تا  51از   اول  گردید، الیه  برداری

 بود.  متر تا سطح 01از  دوم  ( الیه ترموکالین  شروع  تقریبی

و محتویات آن   شستشو داده  آب، تور را با  بعد از هر کشش

بعد   ئوپالنکتونزنمونه د. یگرد  آوری  تور جمع  در محفظه

و جهت بررسی   درصد تثبیت 1  فرمالین  توسط  از برداشت

در (. APHA, 2005) منتقل گردید به آزمایشگاه

با استفاده پس از همگن سازی  نپالنکتونمونه آزمایشگاه 

 Hydro-Bios) بوگاروفظه در محفمیلی لیتر  5از پیپت 

KIEL  منتقل شده و با استفاده از میکروسکوپ اینورت )

(Leitz- LABOVERT F-S شناسائی و شمارش شده )

حجم آب فیلتر شده   محاسبه  طریقاز  آنها  فراوانیو 

 85تور )  قطر دهانه( با استفاده از  متر مکعب  برحسب )

 Harris) شد  وردتور )متر(  برآ کشش  سانتیمتر( و ارتفاع

et al., 2000) .شناسائی زئوپالنکتون با استفاده از    

Birshtain et al.  (1968)کلید های معتبر ،Ruttner-

Kolisko (1974)  و Kasimov (2000) پذیرفت  انجام  .  

 نتایج و بحث

گروه متعلق به  55گروه زئوپالنکتون شناسائی شده  31از 

دت مطالعه مشاهده شدند طی م هولوپالنکتون بوده و

گونه   01(. از گروه زئوپالنکتون آب شیرین تعداد 1)جدول 

 Bosmina)گونه از گروه آنتن منشعبان1 شامل:

longirostris Chydorus sp. , Moina sp.  و 

Pleroxus trigonellus ،)0 پاروپایان  از گروه

.(Cyclops sp و Cyclops nauplii ،)11 جنس و گونه از

   نان:گردانت

 Euchlanis dilatata, Filinia sp., Keratella 

cochlearis, Philodina sp., Lecane sp. Notholca 

acuminata   ، Polyarthera dolichoptera,  

Rhinoglena frontalis, Trichocerca capica  

Trichocerca sp., Testudinella patina, 

Trichoteria pocillum,, Asplanchna priodonta 

شناسائی شدند. از گروه زئوپالنکتون آب لب شور 

 گروه مروپالنکتونی شامل،   15دریای خزر، تعداد 
(Arachnida), Crab (Rhithropanopeus 

harrisii), Foraminifera, Ostracoda, 

Limnostrombidium viride, Oligocheata, 

Diptera (Chironomidea) 

larvae, Asteromeyenia sp., Pseudocuma sp., 

and larvae of 

Bivalvia, Nematoda, Polychaeta (Nereis sp., 

Hypania sp.), 

Pisces (egg and larvae), and Cirripedia 

(Balanus sp., cypris larvae) 

 هولوپالنکتون شامل،  85و تعداد 
Ctenophora (Mnemiopsis leidyi), Ciliata 

(Codonella sp., Codonella relicta Tintinnopsis 

sp., Tintinnopsis karajacensis, and 

Tintinnopsis tubulosa), Rotifera (Brachionus 

sp., Brachionus angularis, Brachionus 

calyciflorus, 

Brachionus plicatilis, Synchaeta sp.,  

Synchaeta stylata, Synchaeta vorax), 

Cladocera (Cercopagis pengoi, Cercopagis 

prolongata, Evaden anonyx 

Sars, Podonevadne sp., Podonevaden angusta, 

Podonevaden 

camptonyx, Podonevaden trigona, Podon 

intermedius, Pleopis polyphemoides Leuckart, 
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Polyphemus exiguus), and Copepoda (Acartia 

tonsa, Calanipeda aquaeducis, Eurytemora 

grimmi, Halicyclops sarsi, Harpacticoidae, 

Limnocalanus grimaldii grimaldii). 

 (.0و 1شناسائی شدند )جداول 

 

 

: اسامی  گونه های  زئوپالنکتون  شناسائی شده در منطقه بندر انزلی از سواحل جنوب غربی دریای خزر طی سال 1جدول 

 1730تا  1735های 
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 1ادامه جدول 
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 1730تا  1735:  گروه های زئوپالنکتونی در منطقه بندرانزلی از سواحل جنوب غربی دریای خزر، طی سالهای 0جدول

جنس و گونه از گردانتنان 11در گروه زئوپالنکتون ها  

بوده که از طریق خروجی تاالب انزلی و رودخانه های 

منشعب به آن وارد دریا شده اند. براساس مطالعات 

و همکاران در  Roohi( و 1831حسینی و همکاران )

، تغییرات شدیدی در گونه های 0113 سال

 1833زئوپالنکتون جنوب دریای خزر بعد از سال 

گونه از  01(، 1831مشاهده شد. حسینی و همکاران )

کالدوسرا  گونه از این  8کالدوسرا را فهرست کردند که 

            دوبار تحت نام تکراری در گزارشات ذکر گردید

 .(8)جدول  

 

 (1731وسرا تحت نام تکراری در جنوب دریای خزر گزارش شده توسط حسینی و همکاران )د:  گونه های کال7جدول
 ردیف زئوپالنکتون گونه )نام تکراری( گونه

Apagis cylindrataCercopagis cylindrataCladocera1 

Apagis longicaudataCercopagis longicaudataCladocera2 

Apagis ossianiCercopagis ossianiCladocera3 
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گونه گزارش شده توسط حسینی و همکاران  11همچنین 

( ، در 0113و همکاران در سال   Roohi)اخذ شده از 

  های سایت در  لیست گونه های دریائی و آب شیرین

CSBP, ITIS,  MarBEF, WoRMS  .یافت نشده است

از این رو  بررسی روند تغییرات زئوپالنکتون طی سال های 

گذشته تاکنون کاری بسیار دشوار است؛  حسینی و 

گونه از کالدوسر را  01تعداد  1831همکاران در سال 

گونه  15لیست کردند، در حالیکه در مطالعه حاضر 

   نها دو گونه از آنهاکالدوسرا  شناسائی شد، و ت

(Pleopis polyphemoides, Podonevadne sp.)  در

گونه  5مشاهده گردیدند. تعداد  1831سال های بعد از 

حضور داشتند )حسینی و  1835کوپه پودا در سال 

( که در مطالعه حاضر نیز همین تعداد 1831همکاران 

گونه  1830تا  1831گونه مشاهده گردید. طی سال های 

 بومی دریای خزر همچون: های
Calanipeda aquaedulcis ، Limnocalanus 

grimaldii, Eurytemora minor, Eurytemora 

grimmi 

 مشاهده نشدند. 
 , JICAآسیادر    El  Ninoتغییرات اقلیمی،  پدیده 

تروفی از مهمترین عوامل در  افزایش سطح و(   (2010

ده اند، عالوه بر این روند تغییرات اجتماعات زئوپالنکتون بو

فعالیت های انسانی همچون صید بی رویه و انتخابی از 

ماهیان، انواع آلودگی های ناشی از فاضالبهای کشاورزی، 

صنعتی، شهری، تخریب جنگل عامل تغییرات ایجاد شده 

بر تنوع گونه ای زئوپالنکتون دریای خزر بوده است 

(Bagheri et al., 2014.) 

 

 پژوهشیتوصیه 

 ارزش با بیانگر کاهش گونه های بومیفته ها یا

و مرو  زئوپالنکتون و جایگزینی گونه های غیر بومی

با  .بوده است ی کم تارپالنکتون از گروه پرتاران و کرمها

انگشت   -ماهیان دریائی در مرحله الرویتوجه به تغذیه 

بومی و کیلکا ماهیان از زئوپالنکتون، حفظ گونه های قد 

 برای اکوسیستم دریای خزر ضروری است. زئوپالنکتون

 

 تشکر و قدردانی

-10-31111این مطالعه در قالب پروژه بشماره مصوب 

بتصویب رسید، لذا از ریاست محترم  1831در سال  38-0

موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور و پژوهشکده آبزی 

پروری آبهای داخلی، همچنین از همکاران بخش اکولوژی 

 شان طی مدت مطالعه قدردانی میگردد.بدلیل کمک های
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Abstract 

Zooplankton is one of the best foods with high quality for transfer energy in the food web, they are as 

biological pump which transfer Co2 from surface layers to the deep waters for fishes. The zooplankton 

species changed striking after ctenophores invasion in 2001 and during two decades. This study 

performed seasonal at 4 stations (5, 10, 20 and 50 m depths) in the coasts of Anzali in the Caspian Sea, 

during 1996 and 2001-2013. A total of 71 zooplankton taxa were identified in the southwestern 

Caspian Sea. The fifty six of them were holoplankton taxa and fifteen were meroplankton taxa. In 

zooplankton taxa, 14 genera and species were belonged Rotatoria taxa indicated the influence of the 

Anzali wetland and river inflows. The funding showed, many of zooplankton native species 

disappeared between 2001 and 2013, while meroplankton groups as Nematoda, Olighcheata and 

Polycheata were increased in the sea. Climate changes, man-made and alien species could play on the 

zooplankton species variations in the southwestern Caspian Sea.  
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