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  دهیچک

آن غالبی ها گونهی ساختاري بررس و وکالدوسرا انيپاروپا پراکنش و تراکمي بررس ويي شناسا مطالعه نيا از هدف

 26ی ریگپالنکتونتور از استفاده بای بردارنمونه. است SEM الکتروني کروسکوپیم لهیوس به اروند رودخانه در ها

-تباين کروسکوپیم وسیلههب هانمونه. ديگرد نجاما مختلف( فصولنوبت ) چهار در و تکرار 3 باايستگاه  0در کرومتریم

گونه  82. گرفتند قرار فراساختاری ييشناسا مورد SEMيالکترون کروسکوپیمتوسط  و اولیه ييشناسامورد  فاز

 شامل کیپالنکتون پوستان سخت تراکم نيشتریبگونه کالدوسرا در رودخانه اروند شناسايي شدند.  2پاروپا و 

  گروه از. ديگرد محاسبه تابستان فصل در مکعبمتر در فرد 3822 و 3818 تراکم نیانگیم با  کالدوسرا و انيپاروپا

 Acartia faoensis،Canthocalanus pauper ، Subecalanus  flemingeri، Labidoceraهای   گونه انيپاروپا

acuta  ی هاگونه کالدوسرا گروه از و دادند اختصاص خود به را تیجمع کل% در صد از 08کهMoina  macrocopa 
 Saprobic شاخص از حاصل جينتا. دادند اختصاص خود به کالدوسرا تیجمع کل از% Daphnia  longisoina 28و

گرفتن اين قراری دهندهنشانکه  مي باشد 81/5 اروند رودخانه درايستگاهي اين شاخص  نیانگیم کهنشان داد 

 باشد.مي)آلودگي متوسط( mesosaprobic-βهای  ردهرودخانه در 

 

 Saprobic شاخص،  SEMکروسکوپیم اروند، رودخانه ک،یپالنکتون پوستان سخت ی :دیکل واژگان 
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  مقدمه. 1

 مهمی هامولفه عنوان به هاکروزئوپالنکتونیم

 راي مهم نقش و باشنديم مطرحي آبی هاستمیاکوس

-يم بازيي ايدری هاستمیس دری انرژ درانتقال

 و نيبزرگتر ازي ک(. يSeverini et al., 2001)کنند

 انيپاروپا زئوپالنکتون،ی هاگروهنيترفراوان

 تراکم% 16تا 06حدود که باشديم کیپالنکتون

 راي آبی اهستمیاکوس در هازئوپالنکتون کلومسیب

 انيپاروپا. (Conway et al., 2005) دهنديم لیتشک

 به و باشنديميي غذارهیزنج دری دیکل نقشی دارا

 بوده مطرح هاانوسیاق در هيثانو کنندگاندیتول عنوان

و  هاتوپالنکتونیف انیم ارتباط جاديا باعث و

باالتر همانند  یاهيتغذ سطوح با هاکروزئوپالنکتونیم

 شانه ها، شیف ژله ان،یکانیپ) هاماکروزئوپالنکتون

 شونديم خوارپالنکتونانیماه و( غیره و داران

(Souissi et al., 2001 .)تمامدر کیپالنکتونانيپاروپا 

 نيریشو  شورلب شور،يآب یستمهایاکوس همه اعماق

 د،یکلوپوئیس د،یکالنوئ گروه8در عمدتاً شده کهافتي

. رندیگيمی جا دیلوستوماتوئیپس و دیکوئیهارپکت

 را ژنیاکس و بوده آبشش فاقد کیپالنکتون انيپاروپا

-يم کسب انتشار قيطر به بدنشان سطح از ماًیمستق

 از کالدوسرا .Brusca & Brusca),(2003 ندينما

 از آنها گونه 056کنون تابوده که  Branchiopodaرده

 نيریشی هاآبساکنین  غالباً و اندشدهيي شناسا

 اکثر. باشندمي زینيي ايدر هایدارای گونه امابوده، 

 مثلدیتول بابوده که همراه يي بکرزاي زندگ آنها دارای

 به قادر شود کههايي ميباعث ايجاد تخمي جنسریغ

 در شدن پراکنده و سخت طيشرا در ماندنزنده

 شکل بهکالدوسرها  بدن. باشنديم دوری ها ستگاهيز

 به آن سر وبوده  شفافمهینيي اکفهدو صدف کي

، شوديم ختم شده خم نيیپا طرف به که رسترومي

و  استافتهي وتکاملی قوها در ناحیه سرآنتن نیدوم

 روش علتبه شود.کار برده ميبه شنااندام عنوانبه

 یباال اریبسيي غذاارزش نیهمچن و عيسري مثلدیتول

ی غذا پرورشوریتکث صنعت در آنها از کالدوسرها،

 شکل هاگونه ازی اریبس در. گردديم استفاده زنده

ي طیمحستيز طيشرا حسب بر سال طول در بدن

 حساس بسیار هاتینوترن غلظتتغییر  به يافته ورییتغ

 رانيا کشور در. (Suthers et al., 2009)باشنديم

 Ara)های رودخانه بهمنشیر توسطمیکروزئوپالنکتون

et al., 2014)، های بحرکان پاروپايان پالنکتونیک آب

مايسیدهای ، (Peyghan et al., 2013)توسط

های مصب رودخانه بهمنشیر و اروند آبپالنکتونیک 

مورد شناسايي  ,.Bazrafshan et al) (2014توسط

کنون  اما در مطالعات داخل کشور تا. گرفتندقرار

ها به وسیله گزارشي مبني بر شناسايي زئوپالنکتون

مطالعات  است. درنشدهمشاهده الکترونيمیکروسکوپ

ها کشور شناسايي فراساختاری زئوپالنکتون خارج از

-گرفته الکتروني صورتوسیله میکروسکوپبه

 .(Sharma, 2011, Saha et al., 2011)است

زئو 5660و همکاران در سال Niklekaهمچنین

زيستي کیفیت آب را به عنوان نشانگر هاپالنکتون

تراکم و  هدف از اين مطالعه بررسي اند.معرفي نموده

های غالب پاروپايان مطالعه فراساختاری گونه

با استفاده از شاخص  در نهايت و باشدوکالدوسرا مي

Saprobic میزان آلودگي رودخانه اروند محاسبه مي-

 گردد.

 

 هاروش و مواد. 2

 سواحل در فارسجیخلي غربشمال در قیتحق نيا

 2/36 تا 36يي ایجغراف عرضکه  خوزستان استان

 درجه 83 تا 81يي ایجغراف طول وي شمال درجه

 حدود در اروند خانهدرو طول. استشده انجامي شرق

 زشيهمر از رود نيا که باشديم لومتریک812

-شده لیتشک کارون سپس و فرات و دجله رودخانه

 کنار،اروندي رانيا شهر انیم در روداروند. است

 فارسجیخل به که دارد قرار فاوي عراق وشهر خرمشهر

 پالنکتونیکپوستهای سختبرداشت نمونه. زديريم

 زيیپا تا 8338 زمستان از فصل 8ي ط در ستگاهيا 0 از

ی بردارنمونه(. 8جدول و8شکل)ديگرد انجام 8332

 کرونیم 26تور چشمه بای ریگپالنکتون تور لهیوس به

 متريسانت 82 دهانه قطر و متريسانت816 طول به
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 درون ازی عبور آب زانیم سنجش جهت. ديگردانجام

 بود، شده نصب تور دهانه در که فلومتر از تور،

ی شستشو تور، کشش بار هر از پس. ديگرداستفاده

-نمونه سپس. ديگرد انجام شناوری رو بر پالنکتونتور

-نیفرمال با و دنديگرد منتقل یتریل کي ظروف به ها

 هر از(. Omori  and  Ikeda, (1989شدند تیتثب% 8

 هاشيآزما تکرار جهتی بردار نمونه بار 3 ستگاهيا

 محیطيعوامل بردارینمونه نوبت هر در .گرفت صورت

 اندازه محیط در محلول اکسیژن و شوری دما، شامل

 هاینمونه انتقال از پس. گرديدند ثبت و گیری

 به تریلي لیم 8مقدار آزمايشگاه، به زئوپالنکتوني

 کروسکوپیم لهیوسبه و منتقل چمبر پالنکتون

 مورد بررسي قرار OIymous TL-2مدل نورتيا

 هازئوپالنکتون گريد از وکالدوسرا انيپاروپاگرفتند. 

يي شناسایدهایکل با آنهايي شناسا و شدندی سازجدا
Conway et al., 2003 ; Muxagata et al., 2004; 

Zhong ,1989;Berner,1986 تراکم. گرفت صورت 

 مترمکعب در فرد صورت به نیز پاروپايان هایگونه

 . ديگرد محاسبه

 

 
 رداریبنقشه منطقه نمونه  .8 شکل

 ويکلشکل از استفاده با انيپاروپا یهاگونهيي شناسا

 در بندهاتعداد و پروزوم به وروزومي نسبت بدن، اندازه

 دوم،آنتن هاخصوصاًآنتن اندازه و شکل قسمت، هر

-یپابخصوص) شنا یپاها شکلو تعداد ن،يآخرشکل

 ,.Conway et al).گرفتصورت (پنجم و چهارم

 از استفاده با کالدوسرای هاگونه ييشناسا  (2003

-عدم اي وجود ،یانهیسزوائد و شکم بدن،ي کل شکل

 وجود عدم اي وجود ها،آنتنی روزوائد روستروم، وجود

 Suthers),. (2009گرفتصورت کاراپاسدري پشتخار

et al. دقیقه 5الي 8بعد از شناسايي به مدت ها نمونه 

قرارداده تا گل والی و مواد  یکدر دستگاه اولتراسون

زدوده شود. سپس  ،چسبیدهاضافي که به بدن نمونه

( برای %866تا 36افزايشي)آنها را در سری  الکل

شد. زمان مناسب برای هر مرحله از دادهقرارآبگیری 

-نمونه . بعد از آنبود دقیقه8الي 3سری الکل افزايشي

دانشگاه صنعتي آزمايشگاه شده به های آبگیری

نمونه را با سپس شد. داده امیرکبیر تهران انتقال

انسولین به صورت مجزا روی الم قرار داده و در سرنگ

دقیقه قرارگرفت تا کامالً  26الي 82فضای باز به مدت

نمونه ها در دستگاه  مخصوص  سپسخشک شود. 

که نمونه ها را با کدگیری )کد گیری به اين معني

الي  36به مدت (نماينديا نقره روکش ميآلیاژ طال 

به وسیله  هاعکس نمونه شد.دادهقراردقیقه  32

 مقايسه برای شد.گرفته SEMالکترنيمیکروسکوپ

 ابتدا مختلف، فصول در وکالدوسرا پاروپايان تراکم

-بررسي Shapiro-Wilkآزمون توسط آنها بودن نرمال

 داریمعني اختالف وجود بررسي برای آن از پس. شد

 ANOVAيکطرفه واريانس آنالیز از هاداده میان

 میان دارمعني اختالف وجود صورتدر. شداستفاده

 برنامه در و Tukeyآزمون از بررسي، مورد هایداده

SPSS 11.5  از نمودارها رسمی برا. ديگرداستفاده 

 .شداستفاده Excellبرنامه
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 و عرض جغرافیايي ايستگاه های نمونه برداریطول . 8جدول 

 ایستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی

84    4'  E 36   50' N 8 

84    9'   E 36   52'  N 5 

84  11'   E 36   55'  N 3 

84  11'   E 36   58'  N 8 

84  11'   E 36   56'  N 2 

84  11'   E 36   81'  N 0 

 جینتا.3

 متعلق انيپاروپا از گونه82 حاضرمطالعه در کليطوربه

 از گونه 2 و خانواده 3و جنس88 و راسته 3به

 جنس 8 و خانواده 8 و راسته 8به متعلق کالدوسرا

 تراکم نیانگیم بیشترين. شدشناسايي

 فرد 50/83106تابستان فصلدر هاکروزئوپالنکتونیم

 1/8330 زمستان در آن تعداد کمترين و مکعبمتردر

 (. 5 جدول)گرديد ثبت مکعب متر در فرد

 
 .(مکعب متر در تعداد) اروند رودخانه در انيپاروپاگونه های حضور ي فراوان . 5 جدول

 فصل زمستان بهار تابستان زییپا

1391 8332 8332 8338  

282 8851 313 868 Acartia faoensis 

222 8610 333 883 Canthocalanus pauper 

111 116 111 82 Subecalanus flemingeri 

199 133 180 33 Labidocera acuta 

119 102 252 81 Pseudidioptomus ordjun 

119 110 225 81 Parvocalanus elegans 

94 132 260 82 Oithona nana 

22 030 886 80 Oithona ottenuate 

14 286 385 86 Oithona simplex 

11 836 531 31 Oithona aculata 

11 313 551 32 Miraciidae gracilis 

11 313 581 81 Amphiasus attenuates 

31 356 826 6 Pontellopsis sp.. 

19 533 811 81 Acertia fossae 

13 586 858 6 Acrocalanus  gracilis 

 

 سال کلدر انيپاروپا کل از گونه 8 حاضرپژوهش در

 تیجمع کل از% 08مجموع در که بودند غالب

 . شدند شامل را انيپاروپا

 

 بیترت به انيپاروپا در غالبی هاحاضرگونه مطالعه رد

 Acartia faoensis ،Canthocalanusشامل

pauper       Labidocera acuta، Subecalanus 

flemingeri  (.5بودند)شکل 
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 .(مکعب متر در فرد) اروند رودخانه در حضور گونه های کالدوسري فراوان . 3 جدول
 

 فصل زمستان بهار تابستان پاییز

1391 8332 8332 8338  

111 8631 816 20 Moina  macrocopa 

111 125 803 23 Diaphnia  longispina 

99 811 501 38 Diaphnosoma  

brachyrum 

48 336 521 38 Diaphnosoma   sp. 

12 328 831 51 Bosmina  longoriooti 

 

  

 

 فراواني نسبي گونه های غالب پاروپايان. 5شکل 

 از %28 مجموع در که بودند غالب سال کل در کالدوسراکل از D. longispinaو  M. macrocopaی دوگونههمچنین 

 (. 3 شکل) شدند شامل را کالدوسرا تیجمع کل

 های غالب کالدوسرا. درصد فراواني نسبي گونه .3شکل 

 

هاای غالاب پاروپاياان    شناسايي گونهخصات ريختمش

 :SEMوکالدوسرها به وسیله میکروسکوپ
 ( Acartiidae خانواده) A. faoensisگونه 

 

 فراوانی نسبی گونه های غالب

51%  

50%  
80%  

M. macrocopa 

D. logispina Other 

 

1 

2 

3 
4 

5 

 فراوانی نسبی گونه های غالب

81%  

80%  

88%  
83%  

33%  

A. faoensis 

C. pauper 

S . fleminger 
L. acuta 

Other 
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 آنتنااول. باشااديما  متااريلاایم 35/6 بادن  کاال طاول 

ي ما  کوتااه تاار کيا  هربناد ی رو و است بند 55یدارا

 انيا نما 3شکل در آنتنول ازي قسمتيي نمابزرگ. باشد

 بند 8از هرفورکا و است وگرد پهن باًيتقر زومروي .است

-بند. استي جنسبند و بزرگتر اولبند که شدهلیتشک

. باشاد يما  تارکوتااه کيا و تاربلناد  2ی دارا فورکا آخر

 بناد  کاه باوده ی دوبناد  و متقارن هاماده در پنجمیپا

.(8شاااکل)اساااتشاااده لياااوطوزیااات ناااو  آخااار

 

 با آنتنولی وتارها بندها: 3 ،يجنسوبند پنجمی پا: 5 کامل،ینما: Acartia faoensis- (8. يالکترونکروسکوپیم ريتصاو .8شکل

 ي (الکترونکروسکوپیم

 .(نورتياکروسکوپیم با کاملینما: 8)

 

 ( Eucalanidaeخانواده) S.  flemingeri گونه
جزو بدن، کلاز نظر طول Subecalanuجنس

گونه بدنه اين. طولباشدميگونه ها بلندترين

کوتاه بند با تارهای 52از . آنتنول بودمتر میلي32/8

آنتنول های هربندکه بلندتر از فورکا است. انتهای لبه

هم  درچند لیوان همانند ،گونه برجسته استدر اين

-های بارز اين گونه ميمشخصهکه از بودهرفته فرو

-به حالت سه گشته و(. سفالوزوم پهن2باشد)شکل

ماده است. يوروزوم در کشیدهگوش درآمده و پروزوم 

است . فورکا به صورت شدهبند تشکیل ها از سه

باشد. فورکا با ميمتقارن ودارای تارهای نسبتاً بلند 

ندارد وجودبند جنسي ترکیب شده و مرز مشخصي 

 ندارد. وجودها است. پای پنجم در مادهشدهوپهن 

 

 
 بانمای کامل : 3،يجنسبند و متازوم بند نيآخر: 5 کامل،ی نما: Subecalanus flemingr - (8يالکترون کروسکوپیم ريتصاو. 2شکل

 (الکترونيمیکروسکوپ

 .(اينورت میکروسکوپبندهای آنتنول با  ینما :8)
 

 

 56شامل آنتنول. باشديم متريلیم36/8بدن کل طول ( Calanidaeخانواده) C. pauper گونه

-بزرگ. داردقرار کوتاهتار کي بند هری رو بر و بند
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. است انينما 0شکل در آنتنولی بندهايي نما

 قسمت .استی انهیس اول بندوسر شامل سفالوزوم

 از وروزومي و استشده وگرد مسطح سفالوزومي قدام

 فورکای رو بري محکمیتارها و شدهلیتشک بند 8

که  پنجمی پا و وروزومي قسمت(.  0شکل)داردوجود

 و (بند 3)شامل اگزوپود بخش دو از

قابل  0درشکل  شدهلیتشک بند(5)شاملاندوپود

.استمشاهده
 

 
  Canthocalanus pauperيالکترون کروسکوپیم ريتصاو. 0 شکل

 (  يالکترونکروسکوپیم با مانند شاخکیها زائده و آنتنولبند: 2 آنتنول، :8، پنجم یپا: 3وروزوم،ي قسمت یبندها:5 کامل، ینما :8)

 . (نورتياکروسکوپیم با کاملینما :0)

  (Pontellidae خانواده)L. acuta  گونه

ی رو و بند 53آنتنول. است متري لیم2/8 بدن طول

 به روستروم. دارد وجودي میضخ باًيتقریتارها بند هر

 هاچشم و دهیکش سفالوزوم. است دارنو  صورت

 لیتشک بند 8از متازوم. هستند مشخص و برجسته

-زائده صورتبه طرف دو در آخربند در که استشده

 از که استشده دهیکش وروزومي سمت به شکل مثلث

. است Labidoceraجنس برجستهی هاشاخص

 به( فورکا)آخربند در که شدهلیتشک بند3از وروزومي

 شکل)شوديم دهيد قطوروناز یتارها با گرد صورت

1.)  

 
  Labidocera acutaالکترونيمیکروسکوپتصاوير .1 شکل

 ي( الکترونکروسکوپیم با کاملینما :3 متازوم، بند نيآخر :5 کامل،ی نما :8)

  .(نورتياکروسکوپیم با متازومبند نيآخر: 8)

 (Moinidae خانواده) M. macrocopa گونه

-يزبان زائده روستروم و دهیکش باًيتقر بدني کل شکل

. است Moinoidaeخانواده شاخص که. دارد شکل

 هربند ودر شده لیتشک بند3 از شنا مخصوص زائده

 تارها تعداد آخر بند در که وجود دارد بلند تار کي

 استي پشتخاری داراکاراپاس. استشده شتریب

و  صافبدن با راستاهم سر پشت قسمت(. 1شکل)

 .است شفاف
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 Moina  macrocopa تصاوير میکروسکوپ الکتروني .1 شکل

 .روستروم و سر :3 ،مانندشاخک وزوائد و هاآنتن :5 کامل،ینما :8)

 ي(الکترونکروسکوپیم باي پشتانتهای  مانندشاخک زائده :8

.(تنورياکروسکوپیم با کاملینما: 2)

 (Daphnidae خانواده) D.  longispina گونه

ي نیتیک شفافمهینی ادوکفه کاراپاسی دارا بدن

ي پشتقسمت و شدهخم شکم سمت به سر. است

 بند 3 از شنامخصوص زائده .استبرآمده سرکامالً

 دهیپوشی زيریخارها آنها سطح که شده لیتشک

 آخر بند و بلند تار 5 بند هری درانتها. استشده

. است برانشی دارا تارها همه که بلند تار 3ی دارا

-را با میکروسکوپ آخربندزوائد  3شکلدرتصاوير 

 کامالً يشکم قسمت .استمشاهدهقابل الکتروني 

.است منظم شکلمربع صورتبه آن وسطح برآمده

 

 
 Diaphnia  longispina تصاوير میکروسکوپ الکتروني .3 شکل

يي نمابزرگ:  2 بدن،ي شکم قسمتيي نمابزرگ: 8 سر، قسمتيي نمابزرگ: 3 مانند،شاخک زوائد و آنتنيينمابزرگ: 5 کامل،ی نما: 8)

 ي(الکترونکروسکوپیم با بند آخرزوائد

 .(نورتياکروسکوپیم با کاملی نما :0)

 

 از استفاده با هازئوپالنکتونکرویزمیآنال از حاصل جينتا 

نشان دادندکه ايستگاه  کیساپروب شاخص

 2/5،  82/5، 38/5، 50/5به ترتیب 0و8و3و5و8

متوسط( )آلودگي mesosaprobic–βدرگروه  و83/5،

در  38/5)ايستگاه پااليشگاه( با مقدار 2و ايستگاه 

)آلودگي زياد( قرار دارد. mesosaprobic –αگروه 

به دست آمد  81/5، کیساپروب شاخصکل میانگین

که کل منطقه با اين عدد در رده 

-قرار)آلودگي متوسط( mesosaprobic-βهای

 (.8گرفت)جدول 
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  های مختلف رودخانه ارونددر ايستگاه ها کروزئوپالنکتونیمبا استفاده از ساپروبیک شاخص ريمقاد .8جدول

 شاخص زانیم ستگاهیا شماره

  کیساپروب

1 50/5 

2 38/5 

3 82/5 

8 26/5 

1 38/5 

1 83/5 

 81/5 میانگین کل

 

 و نتیجه گیری بحث. 8

 ان،يپاروپا) هاکروزئوپالنکتونیم و فراواني حضور

 تخم،دیتول مانند عوامل ازي عیوس فیط به( کالدوسرا

 ييغذامنابع به يدسترس و نیبالغيجنسنسبت رشد،

 5نتايج جدول(. Knuckeyet, 2005)داردي بستگ

های مختلف پاروپايان تمامي گونه داد که تقريباًنشان

مختلف  گونه درتمامي فصول با فراواني 5 به استثناء

غالب نیز  Calanoidaراستهی هاگونه و وجود داشتند

 دادنشانخود  تحقیقات در Seuront (2006)  .بودند

ها و غالب در اکثر مصب های زئوپالنکتونگونهکه 

شمالي از راسته  آمريکای اروپا و خوريات درياهای

Calanoida که با نتايج اين بررسي هم باشندمي-

-غالب یهاگونه یساختارفراي بررسدر. خواني دارد

، الکترونيوسیله میکروسکوپبه Calanoidaراسته

 دوشاخه هاآنتن جفت نیدوم وشده ليطو آنتنول

اين بررسي در همچنین. (0تا  8گرديد)اشکالمشاهده

ها جنسیت برخي گونه ،هاگونهپای پنجماساس شکلبر

-پنجی دارا معموالً ماده کهطوریگرديد. بهمشخص

 اندازه و متقارن پنجمپای معموالً وبوده  شنایپاجفت

 نرجنس در دارد،اماگريد جفت8 به نسبتی کوچکتر

به بوده و  نامتقارن ،افتهيرشکلییتغ شناپنجمیپا

که يکي از  شده وگیری محسوب عنوان اندام جفت

 ,Hammer) است نیز ایشناسي گونهصفات ريخت

 خانواده به متعلق A. faoensis   گونه. (1978

Acartidae 81 %را انيپاروپا ساالنه کل تیجمع از 

 نیاولی برا گونه نيا .(5 )جدولداد اختصاص خودبه

است. اما حضور اين هشد گزارش اروندرودخانه از بار

رودخانه اروند يعني در  های نزديک بهآب در گونه

 ,Khalaf)های عبداهلل و زبیر از کشور عراق خور

-شمال در واقع بوبیان رهيجزی هاآب، (1991

کشور  و در سواحل بحرکان (Ali et al., 2009)تيکو

 است. شده گزارشنیز  (Peyghan et al., 2011)ايران

 ،رودخانه اروندمصبگونه در مشاهده اينبا توجه به

-شمالی آبهاي بومگونه  گونه، نيا که رسديم نظربه

 .باشديم فارسجیخل غرب

فراوان  نیز دومین گونه C. pauper گونه 

اروند گزارش  رودخانه در مصب Calanidaeخانواده

خود بهجمعیت پاروپايان را  %فراواني80گرديد که

 از گونه نيا (.5و شکل 5داد)جدولاختصاص

بوده و ی ریگرمسمهین وی ریگرمسی هاآب اجتماعات

 ,.Conway et al))باشدميجهاني  دارای پراکنش

جغرافیايي رودخانه اروند و لذا با توجه به عرض. 2003

گرم، حضور اين واقع شدن آن در آبهای تحت استوايي

فراوان گونه سومینباشد. نميگونه دور از انتظار 

% از 88حدودکه  بود S. flemingeri گونه ،پاروپايا

را به خود اختصاص جمعیت کل پاروپايان 

در  هاگونهترين متداول(. اين گونه 5داد)شکل

-نیمه ها به ويژه در مناطق گرمسیری واقیانوس

بیشترين . (Miyashita, 2009باشد)ميگرمسیری 

تعداد اين گونه در فصل تابستان وکمترين تعداد آن 

با توجه به  .(5)جدولمحاسبه گرديددر فصل زمستان 

javascript:;
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ها در فصول بهار و تابستان و استفاده فراواني جلبک

-از اين جلبک ها به عنوان ماده S.  flemingeriگونه 

غذايي، لذا فراواني زياد اين گونه در فصل تابستان دور 

 باشد.نميتظار از ان

 Usmao (2009) Mckinnon & بیولوژی در بررسي

 که منابع غذايي نمودندگزارش  S. flemingeri گونه

-ميفراواني اين گونه بازی نقش مهمي را  جلبکي 

-نیمه از پاروپايان نیز گونهء L. acutaگونه نمايد.

دارای پراکنش جهاني  محسوب شده کهگرمسیری 

حاضر اين گونه در طول پژوهش  در .باشدمي

-اختصاصخود بهجمعیت پاروپايان را % از کل83سال

در نیز . بیشترين میزان تراکم اين گونه (5)شکلداد

نیز در  Fabio et al., (2016) .گرديدمحاسبهتابستان 

بیشترين میزان تراکم را  ،گونه در مورد تحقیقات خود

در فصل گرم وکمترين میزان را در فصل سرد 

 باشد.مي که مشابه مطالعه حاضر نمودگزارش

ی هایشور با Calanoida مختلفی هاگونهکلي طوربه

. (Payne & Rippingale, 2001)دارندی سازگار باال

 ، يعنيصورت بودهمین بهدر اين تحقیق نیز وضیعت 

( فاو منطقه) 0 ستگاهيا تا (نویم رهيجز)8 ستگاهيا از

 شيافزا به روی شور روند که اروند رودخانه در واقع

نیز افزايش Calanoida و تنوع گونه هایفراواني ، است

ی هاگونه تیجمع کل از سومکي کهینحو بهيابد. مي

بوده و  Calanoidaراسته از اروندرودخانه انيپاروپا

 اند.های غالب نیز در همین راسته قرار گرفتهگونه

-کردهدایپ شيافزا هم انيپاروپا وتنوع عيتوزی الگو

البته . بودند راسته نيا در هم غالبی هاگونه که است

 تراکم شيافزا باعث فاکتور محیطي دما را نیز عامل

 انيپاروپا و در نتیجه افزايش فراواني هاتوپالنکتونیف

ي کلطوربه شود.مي تابستانفصل  در وکالدوسرا

 فتوسنتز زانیمباعث افزايش  تابستان در گرما شيافزا

 شيافزا به منجر که شودمي هاتوپالنکتونیف دیوتول

-از جمله زئوپالنکتون خواراهیگ موجودات وتراکم تنوع

 Kholfe همچنین(. Madnu et al., 2007)شوديمها 

Nilsaz  توپالنکتونیف زانیم نيشتریب 5663 سالدر-

 گزارش تابستان فصل دررا  بحرکانسواحل  در ها

 فصلاين در انيپاروپا تراکم باعث افزايش کهنمودند 

-طوربهخواني دارد. شده که با نتايج اين تحقیق هم

ي ستيزریغ عواملها به پالنکتونزئوکلي حضور انواع 

ی رامترهااپ گريد و محلولژنیاکس ،یشور دما، همانند

 ,.Prabhahar et al)محیطي وابستگي کامل دارد

گونه از راسته کالدوسرها  2در اين تحقیق  (.2011

 .M ( که گونه های 3گرفت)جدولقرارمورد شناسايي 

macrocopa وD. longispina صد بیشترين در

(. 3خود اختصاص دادند)شکل فراواني را به

ها که به وسیله اين گونه  شناسيخصوصیات ريخت

در اشکال که است شدهالکتروني بررسي میکروسکوپ

 در است. گونه های کالدوسرمشاهدهقابل  3تا  1

-ميزندگي  کمبسیاری شور اي نيریشیآبها

در اين بررسي نیز . (Gonçalves et al., 2007)کنند

 در های مختلف کالدوسرگونه تراکم نيشتریب

 8 تا8ي با شوری کمتر يعني ايستگاه هایيهاستگاهيا

گزارش  12/8PSUتا 08/8که دارای شوری کم بین

که در رودخانه  دادنشاننتايج اين بررسي . گرديد

پوستان پالنکتونیک)پاروپايان و سختاروند، فراواني 

از فصول ديگر  شتریب کالدوسرها( در فصل گرم

  .(3و 5بود)جداول 

ي بررس در et al., (2011)  Jafariهمچنین

 و ، کالدوسراتنانگردانهراز  رودخانه هازئوپالنکتون

نمودند ي معرفای غالب ههرا به عنوان گرو انيپاروپا

رودخانه  در شدهمشاهدهکالدوسرای  گونه 2 هرکه 

  گروه. گرديد مشاهدهاروند نیز  رودخانهدر مذکور 

Cladocera توسط Nandini et al., (2005) به  نیز

که اندشدهمعرفي ی ارودخانهی هاآب شاخص عنوان

کلي نتايج طوربه .دارد خوانيهم قیتحق نيا جينتا با

 گونه 2گونه پاروپا و82 کهداد نشاناين بررسي 

اروند غالب هستند که فراواني کالدوسرا در رودخانه

بیشتر از ساير فصول است.  آنها در فصل تابستان

به  Saprobic شاخص کل نیانگیم همچنین

-قراری دهندهنشان  که محاسبه گرديد 81/5مقدار

  β-mesosaprobicیردهگرفتن رودخانه اروند در 

 . باشدمي)آلودگي متوسط( 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0044848601006093#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0044848601006093#!


 8331، پايیز 3، شماره 81دوره    مجله علوم و فنون دريايي

88 

 

 ی وقدردان تشکر

 به خرمشهري رانیکشتوبنادرکل اداره از سندگانينو

 مهندسی آقا جناب نیهمچن و شناور هیته جهت

 در SEM کروسکوپیممسئول  متخصصي رسول

 تهران ریکبریامي صنعت دانشگاهی مرکز شگاهيآزما

 .ديآيم عمل به تشکر
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 Abstract 
The purpose of this study was to identify and investigate the density and distribution of copepoda and 

cladosera and the structural analysis of their dominant species in the Arvand river by SEM (scanning 

electron microscope). Sampling was conducted with 50 μm mesh size plankton net at 6 stations and 

four times (in different seasons) with three reputation. The samples were detected by phase contrast 

microscopy and SEM. Totally 15 species of copepoda and 5 species of cladocera were identified in 

the river. The highest density of planktonic crustaceans including copepoda and cladocera with a 

mean density of 9481 and 3155 individuals per cubic meter was calculated in summer. These species, 

Acartia faoensis, Canthocalanus pauper, Subecalanus flemingeri, Labidocera acuta, which accounted 

for 61% of the total copepods abundance and 54% of the cladosera abundance were related to Moina 

macrocopa and Daphnia longisoina. The integrity of the river were studied using saprobic index, 

which showed mesosaprobic-β (medium pollution) with mean 2.48 points. 
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