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 چکیده

شوند. روتیفرها نسبت به از جانوران پیشتازی هستند که در هر زیستگاه آبی تازه ایجاد شده، یافت می (Rotifersدهانیان )چرخ

دهند و در نتیجه نرخ تولیدمثلی باال، به سرعت در بخش بسیار مهمی از تر به تغییرات محیطی پاسخ میهای دیگر سریعزئوپالنکتون

ای این جانوران در منظور ارتقای چک لیست روتیفرهای ایران و تخمین تراکم و غنای گونهکنند. در این مطالعه بهاکوسیستم شرکت می

برداری صورت گرفت که در ی از سه ایستگاه واقع در شهر تهران و اطراف آن نمونهصورت فصلبرداری، بههای مورد نمونهزیستگاه

 شناسایی شدند. روتیفرها در زیستگاه دریاچه و  Monogononta رده زیر ازجنس  13خانواده و  11گونه متعلق به  32مجموع 

 One-Wayطرفه )ری و استفاده از آنالیز واریانس یکترین فراوانی و تنوع را نشان دادند. طبق نتایج آماچنین در فصل بهار بیشهم

Anovaداری نشان داد که این اختالف بین دو ایستگاه دریاچه چیتگر و ی( میانگین تراکم بین ایستگاه های مورد مطالعه اختالف معن

شوند که عبارتند از یران گزارش میبار از انمونه شناسایی شده در این مطالعه برای اولین 32گونه از  8تر بود. رودخانه پلور بیش

Cephalodella anebodica،Dicranophorus dolerus  ،Encentrum orthodactylum  ،Hexarthra fennica  ،Lecane 

arcuata  ،Lecane venusta ،Lophocharis naias  وNotholca psammarina . 
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 مقدمه

کوچکی هستند که در گستره وسیعی از  روتیفرها جانوران       

نسبت به تغییرات  ییتحمل باال کنند.می زندگی آبی هایزیستگاه

محیطی داشته و تراکم جمعیتی و تنوع باال، روتیفرها را جزء 

، Hamaidi-Cherguiدهد )ها در طبیعت قرا میمتنوع ترین گروه

(. Sladecek ،0892؛ 3112و همکاران،  Wallace؛ 3102

های خالی را توانند با سرعت تولیدمثلی باال نیچتیفرها میرو

ها ساکن شوند و به این ترتیب تولید اولیه اشغال کرده و در آن

کنندگان ثانوی تبدیل کنند را به فرم قابل استفاده برای مصرف

(Nogrady  ،روتیفرها به0882و همکاران .)ها همراه تک سلولی

ترین اعضای فون آب شیرین فراوان ترین ومهم پوستان ازو سخت

که برخی از جایی(. از آنPejaver ،3112و  Rautهستند )

موجودات زنده نسبت به شرایط محیطی متغیر تحمل باالیی 

 بیواندیکاتورها یا زیستی نشانگرهای عنوانبه هاآن از دهند،می نشان

 Shadecek( و طبق گفته Saksena ،0891شود )استفاده می

 های روتیفرها نیز در تشخیص کیفیت آب بهجمعیت( 0892)

خصوص در مطالعات آلودگی آب بسیار مفید هستند. روتیفرها 

علت نرخ باالی تولیدمثلی و حساسیت به هر تغییر اکولوژیکی به

عنوان شاخص برای تعیین آلودگی و های آبی، بهدر محیط

و همکاران،  Lucindaشوند )میزان تولید اولیه آب استفاده می

های مختلف مطالعات بیوسیستماتیکی و شناسایی گونه .(3112

های روتیفرها در ایران محدود به مقاالت اندکی است که در سال

 ،Špoljarو  Malekzadeh Viayeh)اخیر منتشر شده است 

 Hakimzade Khoei؛ Abdovis ،3100و  Sgayestehfar؛ 3103

، Kordbacheh؛ Khaleqsefat، 3100؛ 3100و همکاران، 

 (. Malekzadeh Viayeh ،3101؛ 3103

نمونه از روتیفرها شناسایی  177در این مطالعات تا کنون        

( که با توجه به Rahimian ،3102و  Reihan Reshtehاند )شده

دهد که ها این تعداد بسیار کم بوده و نشان میگستردگی آن

خوبی شناسایی ن هنوز بههای آبریز ایرافون روتیفرهای حوضه

نشده است. در این مطالعه، تراکم و تنوع روتیفرها در فصول 

مختلف بررسی شده است. هدف اصلی از این مطالعه شناسایی 

لیست مختلف روتیفرهای استان تهران و ارتقای چک یهاگونه

ها در فصول مختلف ای آنچنین بررسی تنوع گونهها و همآن

های مختلف، به استفاده از روتیفرها در زمینه بوده است. با توجه

 روتیفرها، پرورش یا و زیستی نشانگرهای عنوانها بهاستفاده از آن

نظر روتیفرهای ایران در وهله اول ضروری به لیستچک تکمیل

دهنده ها نشانرسد. مطالعات فصلی روی تراکم زئوپالنکتونمی

یک گونه خاص اند که مسئول حضور یا غیبت فاکتورهایی

 هستند، این مطالعات برای تفسیر تغییرات در الگوی تنوع 

(. در این 3103و همکاران،  Nandiniای نیز مفید هستند )گونه

ای روتیفرها در فصول مختلف مورد توجه قرار مطالعه تنوع گونه

های روتیفر شناسایی شده در این مطالعه گرفته است. همه گونه

 این باشند.می Monogonont مونوگونونتمتعلق به زیررده  

اند های اصلی متازواهای ابتدایی آب شیرینگروه از یکی جانوران

و  Wallaceشوند )ها یافت میکه در دامنه وسیعی از زیستگاه

 (.3112همکاران، 

 

 هاشمواد و رو
دریاچه مصنوعی چیتگر در  برداری:های نمونهمحل       

های قرار دارد. آب دریاچه چیتگر از بارشغرب شهر تهران شمال

درصد از  آب رودخانه کن و مابقی از روان  91فصلی، حدود 

شود. این های حوزه میانی و سطحی منطقه تامین میآب

میلیون  22هکتار و گنجایش  222دریاچه با مساحت حدود 

 شهر تهران گنجانده شده است.  33مترمکعب در منطقه 

صورت سطحی از سمت شمالی دریاچه بهبرداری از قنمونه

 قسمت لیتورال دریاچه  صورت گرفت.

های دامنه رود درکه: رودخانه درکه یکی از رشته آب       

جنوبی البرز بوده که پس از مشروب کردن درکه و اوین به 

رسد. آبده آن در مواقع بارنگی زیاد و در منطقه امیرآباد می

 های البرز حاصل ذوب برف فصول دیگر سال تابع مقدار آب

های سطحی بردای از رودخانه درکه نیز از آبباشد. نمونهمی

 صورت گرفت.

رودخانه هراز: رودخانه هراز از دامنه البرز واقع در منطقه        

های جاده و دره گیرد، پس از طی کنارهالریجان سرچشمه می

شهر  کصد کیلومتر از وسطیطول تقریبی هراز در مسیری به

ترین شود. مهمکند و به دریای خزر سرازیر میآمل عبور می

 22متری پاالن گردن در  2212سرچشمه رود هراز، از قله 

شود و پس شرقی چالوس، با نام الر جاری میکیلومتری جنوب

 چهلسفید، الرم، آبهای مهم دیگری )مثل: آباز دریافت آب

سنگ، دیوآسیاب، ورارود، امام پهنک، سهسیاه پالس، آببره، آب

سمت ملک( و عبور از ده پلور با نام هراز، بهچای و چشمهدلی

برداری در این گردد. ایستگاه نمونهدریای مازندران جاری می

 (.0مطالعه از رودخانه هراز واقع در ده پلور بود )شکل 

های هراز و درکه و دریاچه برداری از رودخانهنمونه       

آوری (. جمع0 )جدول گرفت صورت فارس()خلیج گرچیت مصنوعی



 9314 تابستان، 2، شماره هفتمسال                                          فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری                
 

341 
 

های گیری با چشمهاستفاده از تور پالنکتون با پالنکتون هاینمونه

 میکرونی انجام شد. 21

 
  هراز رودخانهی بردارنمونه ستگاهیا نقشه:  1شکل 

 (هددیم نشان را پلور در واقعی بردارنمونه محل مربع شکل)

 

ها محل رودخانه های سطحی لیتورال درآب برداری ازنمونه       

تا آذر ماه  83چنین دریاچه در فصول مختلف از بهمن ماه و هم

 %2ها در محل با فرمالین گرفت. سپس نمونهصورت می  82

های ظروف پالستیکی انتقال یافتند. نمونهتثبیت شده و به

های ررسیشده در این ظروف برای شناسایی، شمارش و ب تثبیت

تر به آزمایشگاه پژوهشی واقع در مجموعه آزمایشگاهیی بیش

یافتند. جهت دکتر حسابی دانشگاه آزاد اسالمشهر انتقال می

شناسایی، روتیفرها از آب محلول تثبیت شده با استفاده از 

استریومیکروسکوپ جداسازی شده و به محلول گلیسرول انتقال 

ها با استفاده از میکروسکوپ یافتند. مشاهده و مطالعه نمونه

Hund انجام گرفت. شناسایی  0111و  211نمایی با بزرگ

چنین در صورت شناسی خارجی و همروتیفرها براساس ریخت

؛ Segers ،0882)نیاز براساس ساختار تروفی صورت گرفت 

Shiel  وKoste ،0882 ؛Koste   وShiel ،b,a 0898 ؛ Koste   و

Shiel ،0891 ؛Koste ،0819 .) برای استخراج تروفی لوریکای

روتیفرها با هیپوکلریت سدیم حل شده و تروفی نمونه پس از 

استخراج با لوله مویین جداسازی شده و در مراحل مختلف با 

های استخراج اسالید از تروفی آب مقطر شستشو شد. نهایتاً

های آب در محل ایدم ،برداریشده تهیه شد. در طول نمونه

  (.De Smet ،0889) شد گیریاندازه مختلف فصول در رداریبنمونه

 

 یبردارنمونهی هاستگاهیایی ایجغراف مختصات: 1جدول 

 توضیحات
برداری زمان نمونه

 )ماه/سال(

 ارتفاع از سطح

 دریا )متر(

 ایستگاه
N 

 مختصات
E 

 

 نام ایستگاه
 

 

اهشماره ایستگ  

 

برداری از لیتورالنمونه 9/82و  2،2، 00/83   0312 81 22 22  31 28 20  0 دریاچه چیتگر 

برداری از لیتورالنمونه 9/82و  2،2، 00/83   3032 82 21 22  21 32 23  3 رودخانه درکه 

برداری از لیتورالنمونه 9/82و  2،2، 00/83   0322 98 22 22  001 03 20  2 رودخانه هراز 

       

  SPSSافزارهایهای آماری با استفاده از نرمو تحلیل تجزیه       

ای در انجام شد. برای بررسی تنوع گونه  0.8stimates و 33

افزار ای از نرمها براساس ترکیب و فراوانی گونهفصول و ایستگاه

0.8Estimates  افزار استفاده شد. نرمEstimate  براساس حضور

کار ای بهای برای تخمین تنوع و ترکیب گونهو عدم حضور گونه

های تنوع زیستی افزار در قالب شاخصرود. نتایج در این نرممی

chao  وShanon گیرند که براساس این در اختیار  قرار می

ها یا ای در فصلتوان در مورد تنوع و ترکیب گونهها میشاخص

برداری به بحث پرداخت. در این مطالعه های مورد نمونهایستگاه

 SPSSافزار در نرم Shanonنتایج براساس شاخص تنوع زیستی 

شاخص  صورت نمودار مورد بررسی قرار گیرند. وارد شدند تا به

Shanon ای براساس تعداد و ترین شاخص تنوع گونهمتداول

رابری یا عدم جهت آزمون فرضیه ب هاست.فراوانی نسبی گونه

 های شناسایی شده در سه ایستگاهنمونهبرابری میانگین تراکم 

 هاعلت نرمال بودن توزیع دادهو به SPSS افزارنرم از بردارینمونه

( استفاده شد. One-Way ANOVAطرفه )کیواریانس  آنالیز از

دار بودن آزمون آنالیز واریانس از آزمون نیعلت معچنین بههم

Post Hoc دار نیز استفاده شد تا مشخص شود اختالف معنی

تر ها( بیشهای مورد مطالعه )ایستگاهگروه از گروه کدام دو بین

 است. 
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 نتایج
 32ن یگونه شناسایی شد. ا 32در این مطالعه در مجموع        

(. از بین 3جنس بودند )جدول  03و  خانواده 00متعلق به گونه 

 Lecanidaeهای های روتیفرهای شناسایی شده، خانوادهخانواده

های گونه و خانواده 2با  Brachionidaeگونه، خانواده  1با 

Dicranophoroides ،Trichocercidae و Lepdellidae  هر کدام

 ها هستند.ترین خانوادهترتیب متنوعبا داشتن دو گونه، به

های غالب در طی چهار فصل دست آمده، جنسبراساس نتایج به

های گونه و جنس 1با  Lecaneترتیب جنس از نظر تراکم به

Colurella ،Hexarthra ،Trichocerca  وEncentrum  هر کدام

حال  گیرند. با اینهای بعدی قرار مینه در ردهگو 3تن با داش

بود که   Polyarthraترین جنس در این مطالعه جنس فراوان

علت شفاف بودن بیش از حد تروفی و کمبود های آن بهنمونه

امکانات برای شناسایی، در حد جنس شناسایی شدند. دو سوم 

 آوریجمعایستگاه دریاچه چیتگر  از Polyarthra جنس هاینمونه

نمونه شناسایی شده در این مطالعه برای  32 گونه از 9شدند. 

 Cephalodellaشوند که عبارتند از ایران گزارش میبار از اولین

anebodica، dolerus Dicranophorus، Encentrum

orthodactylum،Hexarthra fennica ،Lecane arcuata  ،Lecane 

venusta،Lophocharis naias  وNotholca psammarina  . 

 

   مطالعه نیا در شدهیی شناسای هاگونه ستیل :2 جدول
Phylum: Rotifera 

Class: Eurotatoria 
Subclass: Monogononta 

Order: Flosculariacea 

Family: Hexarthridae 
Hexarthra fennica (Levander, 2981) * 

Hexarthra oxyuris (Sernov, 2891) 

Order: Ploima 
Family Brachionidae 

Keratella quadrata  (Müller, 2891) 

Notholca psammarina Buchholz & Ruhm* 
Notholca squamula Gosse, 1886 

Family dicrophoranidae  

Dicranophorus dolerus  Harring & Myers, 2819* 
Family Dicranophoroides 

Encentrum lutra Wulfert, 2811 

Encentrum orthodactylum Wulfert, 2811* 
Family Lecanidae 

Lecane arcuata (Bryce, 982)*  

Lecane bulla (Gosse, 2982) 
Lecane closterocerca (Schmarda, 2988) 

Lecane luna (O.F. Miiller, 2881) 

Lecane nana (Murray, 2821) 
Lecane quadridentata (Ehrenberg, 2911) 

Lecane venusta Harring & Myers, 2811* 

Family Lepdellidae 
Colurella adriatica Ehrenberg, 2912 

Colurella colurus  (Ehrenberg, 2919) 

Family Mytilinidae 
Lophocharis naias Wulfert, * 2891 

Family: Notommatidae 
Cephalodella anebodica  (Ehrenberg, 2919)* 

Family Proalidae 

Proales theodora  (Gosse, 2998) 
Family Trichocercidae 

Trichocerca porcellus (Gosse, 2982) 

Trichocerca pusilla (Jennings, 2891) 
Family Trichotriidae 

Trichotria tetractis similis (Stenroos, 2989) 

 رانیا از دیجد رکورد*

 

های جنس چیتگر دریاچه ایستگاه دست آمده درنتایج به طبق       

Polyarthra،Lecane  و Trichocerca ترین فراوانی بیش ترتیببه

در ایستگاه  Polyarthraو  Lecanهای را داشتند. فراوانی جنس

تر بود. در ایستگاه رودخانه ها بیشرودخانه درکه از باقی جنس
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دارای فراوانی  Encentrumو  Notholcaهای هراز نیز جنس

ها در فصول مختلف نیز متفاوت تری بودند. تراکم جنسبیش

، Polyarthraو  Lecaneهای ترتیب جنسبود. در فصل بهار به

، در Trichocercaو  Polyarthraهای در فصل تابستان جنس

و در فصل زمستان  Notholcaو  Lecane هایفصل پاییز جنس

ترین فراوانی در فصول مختلف دارای بیش Polyarthraجنس 

سال های مختلف روتیفرها در طول یکسال بودند. تراکم جنس

 SPSSدست آمده ازو چهار فصل بررسی شد که طبق نتایج به

( 3ترین فصل شناخته شد )شکل درصد متراکم 22فصل بهار با 

ترین عنوان متراکمدرصد به 22/22چیتگر نیز با  دریاچه ایستگاه و

های مختلف شناخته شد )شکل ایستگاه از نظر فراوانی جنس

داری یها اختالف معنبین همه ایستگاه ANOVA آزمون(. 2

های مورد مطالعه نشان داد که طبق بین میانگین تراکم ایستگاه

این اختالف بین دو ایستگاه دریاچه چیتگر و  Post Hocآزمون 

دهد اختالف ( که نشان می2تر بود )جدول رودخانه پلور بیش

 ایستگاه وجود دارد. ای در این دوگونه داری بین تراکمیمعن

  

  
دهنده فراونی کل روتیفرها در ای نشان: نمودار دایره2شکل 

 فصول مختلف

 ترین فراوانی را به خود اختصاص دادطبق نتایج فصل بهار بیش

 دهنده فراوانی کل روتیفرها در ای نشان: نمودار دایره3شکل 

 های مختلفایستگاه

 ترین فراوانی روتیفرها را به خود اختصاص دادایستگاه دریاچه چیتگر بیش 

  

  
 فرهایروتی ستیز تنوع دهندهنشانی ارهیدا نمودار: 4 شکل

 مختلف فصول در Shanonی ستیز تنوع شاخص براساس

 شده داده نشانی اگونه تنوع نظر از فصل نیترمتنوع عنوانبه بهار فصل 

  است

 براساس فرهایروتی ستیز تنوع دهندهنشانی ارهیدا نمودار: 5شکل 

 مختلفی هاستگاهیا در Sahnonی ستیز تنوع شاخص

 است شده داده نشانی اگونه تنوع نظر از ستگاهیا نیترمتنوع عنوانبه تگریچ ستگاهیا 
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 مختلف فصول و هاستگاهیا در شدهیی شناسای هاگونه حضور: 3 جدول

هاگونه هاایستگاه   زمستان پاییز تابستان بهار 

Cephalodella anebodica درکه  *   

Colurella adriatica درکه  *   

Colurella colurus هراز  *   

Dicranophorus dolerus هراز    * 

Encentrum lutra درکه    * 

Encentrum orthodactylum هراز    * 

Hexarthra fennica درکه -چیتگر  * *   

Hexarthra oxyuris چیتگر * *   

Keratella quadrata چیتگر *    

Lecane arcuate چیتگر  *   

Lecane bulla درکه -چیتگر  * * *  

Lecane closterocerca درکه -چیتگر  * *   

Lecane luna چیتگر   *  

Lecane nana چیتگر   *  

Lecane quadridentata هراز *    

Lecane venusta چیتگر   *  

Lophocharis naias چیتگر *    

Notholca psammarina هراز   *  

Notholca squamula چیتگر *    

Proales theodora هراز    * 

Trichocerca porcellus هراز -درکه   *   

Trichocerca pusilla چیتگر * *   

Trichotria tetractis similis چیتگر *  *  

 

 های ثابتبرای ایستگاه Post Hocو  ANOVA آزمون جهینت: 4 جدول

هاآزمون هاایستگاه   P عدد 

ANOVA هاهمه ایستگاه  12/1 * 

Post Hoc (Tukey HSD/Scheffe) 12/1 چیتگر و پلور * 
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 a )Lecane venusta ،b )Dicranophorus dolerus ،c )Trichocerca porcells ،d )Trichocerca pusilla ،e )Keratella: 6 شکل

quadrata،  f )Hexarthra fennica 

 

 بحث
 Brachionidaeو  Lecanidaeهای در مطالعه حاضر خانواده       

حالی است که در مطالعات در ترین فراوانی بودند، ایندارای بیش

مشابه که در شهر تهران و اطراف آن صورت گرفته است خانواده 

 Kordbacheh (3103) مطالعه در است. آمده دستبه متفاوتی نتایج

  Notommatidae و Brachionidae، Lecanidae هایخانواده

 Hakimzadeو در مطالعه  اندبوده فراوانی ترینبیش دارای ترتیببه

Khoei های ترتیب خانوادهبه (3100) و همکارانBrachionidae ،

Lecanidae و Lepadelidae هایخانواده اندداشته تریبیش فراوانی 

Brachionidae، Lecanidae و Lepadellidae افروتروپیکال ناحیه در 

 گرفتن قرار با مناطق این واقع در. هستند تنوع ترینبیش دارای

 و آب شرایط داشتن با و یکسان تقریباً جغرافیایی عرض در

 را شرایط است، گرمسیرینیمه و گرمسیری که مشابه هوایی

 حاره یا گرمسیری مناطق ساکن روتیفر هایگونه زیست برای

(Tropicopolitan) خانواده مطالعه این در .اندکرده مساعد Lecanidae 

 Brachionidaeخود نشان داد و خانواده  از را باالیی تراکم گونه 1 با

گرچه از نظر تراکم در رتبه دوم قرار دارد اما جنس شایعی 

های این خانواده در این مطالعه در میان گونه Brachionusمانند 

 1با دارا بودن   Lecanidaeای در خانواده دیده نشد. تنوع گونه

تر بود. شهای دیگر در این مطالعه بیگونه نسبت به خانواده

های لیتورال در زیستگاه اساساً Lecanidaeروتیفرهای خانواده 

(. روتیفرها در این BerziQs ،0882و  Pejler) کنندزندگی می

های لیتورال راکد و ساکن و یا شان را در آبگروه باالترین تنوع

گرمسیری خواهند با جریان کم در مناطق گرمسیری و نیمه

 در Lecane(. در این مطالعه نیز جنس Segers ،0882) داشت
های دریاچه چیتگر که دارای آبی ساکن است و رودخانه ایستگاه

برداری از قسمت با جریان آرام آن صورت گرفت درکه که نمونه

گرمسیری ترین فراوانی بود و با توجه به موقعیت نیمهبیش دارای

رفت. انتظار میهای آن منطقه حضور این جنس و گونه معتدل تا

از  Brachionidaeاز خانواده  Keratellaو   Notholcaهای جنس

آوری شدند های رودخانه هراز و دریاچه چیتگر جمعایستگاه

های این خانواده ترموفیلیک هستند و (. اکثر گونه2)جدول 

روتیفرها در مناطق  است که این ها نشان دادهپراکنش جهانی آن

و  Kosteتری دارند )گرمسیری پراکنش بیشگرمسیر و نیمه

Shiel ،0891 البته جنسی همانند ،)Notholca اینمونه عنوانبه 
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 Koste) است شده توصیف( Cold Stenothermous) سرمادوست

  .(Shiel ،0891و 

 سطحی هایقسمت آزاد شناگر و پالنکتونیک هایجنس       

 هایجنس و Polyarthraو  Synchaeta هایجنس شامل دریاچه

 Keratellaو Brachionus  همانند هارودخانه پالژیک هایقسمت

 از(. Segers ،b3119) هستند پالژیک روتیفرهای ترینمعمول از

 ساحلی هایینمونه نیز بردارینمونه مورد مناطق ساحلی نواحی

 Cephalodella و Lecane، Lepadella هاآن ترینشایع که فیتپری و

 اکثراً هانمونه این تردقیق طوربه البته شدند، یافت هستند

 دهندمی نشان خود از باالیی ایگونه تنوع و بوده ساحلی-کفزی

(Segers ،a3119 .)زندگی محل براساس هاگونه بندیتقسیم 

نمونه شناسایی  32گونه از  9 .است آمده 2 جدول در روتیفرها

شوند که بار از ایران گزارش میشده در این مطالعه برای اولین

 Cephalodella anebodica،Dicranophorusعبارتند از 

dolerus ،Encentrum orthodactylum  ،Hexarthra fennica  ،

Lecane arcuata  ،Lecane venusta  ،Lophocharis naias   و

Notholca psammarina جدول( .2(، )شکل 3- a, b, f تاکنون )

های ایران گزارش شده است که با فر از آبگونه روتی 011

های شناسایی شده از ایران احتساب این هشت نمونه تعداد گونه

 یابد.گونه ارتقا می 092به 

. شد انجام مختلف فصول در بردارینمونه حاضر مطالعه در       

 را هانمونه تراکم نیترشیب بهار فصلی آماری هاداده براساس

 شدند مشاهده سال طول تمام در هاجنس از تعدادی. داد نشان

 به(. 2 جدول) شدند دیده خاص فصل یک در فقط تعدادی و

فقط در فصل  Proalesو  Encentrumی هاجنس مثال عنوان

 عنوانبه Encentrum (.2آوری شدند )جدول زمستان جمع

 تغییرات به حساس و( Cold Stenotherm) دوست سرما گروهی

 فیتپری صورتبه جاری و راکد هایآب در که شده توصیف دما

در فصل  Colurellaجنس (. De Smet  ،0881) کندمی زندگی

تابستان ثبت شد. این جنس پراکنش جهانی داشته و قدرت 

، Shielو  Kosteتحمل باالیی نسبت به شرایط محیطی دارد )

فقط در فصل تابستان  (، اما در مطالعه حاضر این جنس0898

 آوری شد. تعداد دفعات های درکه و هراز جمعرودخانهاز 

ای خاص در فصولی معین تاثیرگذار در داشتن نمونه بردارینمونه

توان به های مختلف میها و گونهاست که در مورد حضور جنس

 اچهیدر ،یبردارنمونه ستگاهیا سه نیب ازاین نکته اشاره کرد. 

. تراکم باالی شد شناخته ستگاهیا نیترمتراکم عنوانبه تگریچ

وسیعی  محدودهدهنده در دسترس بودن تواند نشانروتیفرها می

گیرد باشد از ذرات غذایی که مورد استفاده روتیفرها قرار می

(Gulati ،0881 ؛Dumont ،0811 .)چنین تنوع یا غنا باال و هم

و  Segersافتد )ها اتفاق میای در دریاچهفراونی باالی گونه

 از متاثر روتیفر هایگونه تعداد مطالعه هر در(. 0882همکاران، 

 چنینهم و( فصل) زمان ،(هازیستگاه تنوع) مکان فاکتورهای

، Kuczynsk-Kippen) هاستگونه از برخی زندگی چرخه کوتاهی

 هایایستگاه تنوع و تعداد که داشت توجه باید البته ،(3112

  Kosteو Chengalath طورکههمان. است مهم نیز بردارینمونه

 تکرر به شده شناسایی هایگونه تعداد نمودند،( بیان 0892)

 بستگی خاص هایگونه بودن فصلی چنینهم و بردارینمونه

 از شده معرفی هایگونه تعداد نسبت نیزFinlay (3113 ). دارد

 در شده انجام تالش به مربوط حدی تا واقع در را منطقه یک

ی بردارنمونه شد گفته طورکههمان. داندمی بردارینمونه مرحله

 و تنوع وی فراوان دو هر جینتا طبق. شد انجامی فصل صورتبه

 فصل و داشت را خود زانیم نیباالتر بهار فصل دری اگونهی غنا

ی دارا زییپا فصل همراهبه وی ستیز تنوع نیترکمی دارا زمستان

  مشابه جینتا زین مشابه مطالعات در. اندبودهی راونف نیترکم

Mehra  (3112 )و  Arora مطالعه در. است آمده دستبه

 زمستان در وی فراوان نیترشیب تابستان و بهار لیاوا در فرهایروت

تراکم پایین روتیفرها در زمستان . اندداشته رای فراوان نیترکم

تولیدمثل و تواند بر اثر کاهش دما باشد که این کاهش برای می

. در (0881و همکاران،  Michaloudiد )ها مساعد نیسترشد آن

چنین دمای مناسب و غذای در دسترس شرایط فصل بهار هم

های مختلف روتیفرها مناسبی را برای رشد و تولیدمثل گونه

 آورد.فراهم می

ی ستیز نشانگر عنوانبه فرهایروتی هاجنس و هاگونهی برخ       

 در کهی آب طیمح در هاآن تراکم و حضور که دارند کاربرد آب

 Nogrady. است آب تیفیک دهندهنشان کنند،یمی زندگ آن

در  Tremblantهای کوه ای که در دریاچه( با مطالعه0891)

های مشخصی از کانادا انجام داد، دریافت که حضور گونه

 بهدهنده سطح تروفیک آن اکوسیستم است، روتیفرها نشان

 که دهند نشان توانندیم فرهایروت مانندی موجودات گرید انیب

( Mesotrophyی )مزوتروف ،(Eutrophyی )وتروفی یآب ستمیاکوس

ی هاجنس مثال عنوانبه. است( Oligotrophyی )گوتروفیال ای و

Brachionus  وKeratella دارند پراکنش کیمزوتروفی هاآب در 

(Saksena ،0891 .)جمله از فرهایروتی هاگونه ازی برخ حضور  

Brachionus angularis ،Trichocerca cylindrica ،T. pusilla 
 ستمیاکوس بودن کیوتروفی دهندهنشان Polyarthra eurypteraو 

 Trichocerca گونه حاضر مطالعه در (.Thunmark ،0822) است

pussila جنس و Polyarthra تراکم تگریچ اچهیدر در 
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 Berzins(. Saksena ،0891) داشتندی امالحظه قابل و باال

 Trichocerca pusilla، Brachionus که کندیم اشاره زین (0828)

angularis ،Keratella quadrata،Brachionus quadridentatus 
 در. شوندیم دهید کیوتروفی یهاآب در Polyarthraو جنس 

و  Keratella quadrata نمونه بهBerzins  (0828 )مطالعه

Polyarthra ًگونه مطالعه نیا در که است شده اشاره مجددا 

Keratella quadrata است شده ثبت تگریچ اچهیدر از زین .

 ستمیس کی را تگریچ اچهیدر کهنیای برا شواهد نیبنابرا

 و Trichocerca pusillaی هاگونه حضور با ،دانست کیوتروفی

Keratella quadrata جنس مختلف یهاگونه نیچنهم و Polyarthra 
Pejler (0821 ) مشاهدات طبق گریدی سو از. ابدییم شیافزا

 مانندیی هاگونه که است کرده انیب سوئدی هااچهیدر در

Keratell quadrata، Trichocerca pusilla و Trichocerca 

porcellus و هستند کیوتروفی تا کیمزوتروفی هاآب نیساکن 

 اچهیدر کیوتروفی تا کیمزوتروف تیوضع دهندهنشان هاآن حضور

ی هاگفته کنار در مشاهدات نیا(. c ،d ،e -2 شکل) است

 تگریچ اچهیدر که دهدیم نشان شد، ذکر باال در کهی نیمحقق

 ستگاهیا نیا گرید طرف از. دارد کیوتروفی تا کیمزوتروف تیوضع

ی بردارنمونهی هاستگاهیا نیب را فرهایروتی فراوان نیترشیب

 تگریچ اچهیدر ستمیس بودن کیوتروفی به توانیم که داد نشان

 مختلفی هاسمیارگان رشدی برا رای خوب بستر که کرد اشاره

 .است آورده فراهم

 Monogononta زیررده زا گونه 32 مجموع در مطالعه نیا در       

جنس  03و  خانواده 00متعلق به گونه  32شناسایی شدند. این 

 (. 2بودند )جدول 

های های روتیفرهای شناسایی شده، خانوادهاز بین خانواده       

Lecanidae  گونه، خانواده  1باBrachionidae  گونه و  2با

 Lepdellidae و Dicranophoroides، Trichocercidae هایخانواده

ها هستند. ترین خانوادهمتنوع ترتیبگونه، به داشتن دو هرکدام با

های مختلف در این مطالعه، فصل بهار از میان فصول و ایستگاه

ترین ترین و متراکمعنوان متنوعو ایستگاه دریاچه چیتگر به

 ترین فراوانی ترتیب از نظر تنوع و بیشفصل و ایستگاه به

هایی گونه ها وای شناسایی شدند. در این مطالعه جنسگونه

ها در یک زیستگاه یا عدم حضور آنحضور داشتند که حضور و 

دهنده کیفیت آب و سطح تروفیک آن اکوسیستم آبی نشان

و  Polyarthraتوان به جنس است. از میان این روتیفرها می

و  Keratella quadrata ،Trichocerca porcellusهای گونه

Trichocerca pusilla ها در زیستگاه و اشاره کرد که حضور آن

ای که در زیستگاه آبی دریاچه مالحظهتراکم قابل 

دهنده وضعیت خوب دریاچه از نظر تولید چیتگر داشتند نشان

اولیه و سطح مزوتروفیک تا یوتروفیک دریاچه چیتگر است. 

 تریبیشتر ها و مطالعات کاملبرداریبا نمونه رودمی انتظار

گیری تمام خصوصیات فیزیکوشیمیایی زیستگاه ازجمله اندازه

تری در مورد اکولوژی و های بیشمورد بررسی بتوان به یافته

شرایط مناسب تاثیرگذار بر روی تنوع و فراوانی روتیفرها پی 

عنوان اولین لیست روتیفرهای ایران بهچنین ارتقای چکبرد، هم

گام در مطالعه روتیفرها از اهداف اولیه در زمینه روتیفرشناسی 

 است.

 

 تشکر و قدردانی
با سپاس و تشکر فراون از دانشگاه آزاد واحد اسالمشهر که        

هزینه این پژوهش را در اختیار این پژوهش قرار دادند تا این 

چنین از جناب آقای دکتر حسن رحیمیان، شد. هم میسر تحقیق

علت همکاری دانشیار بخش جانورشناسی دانشگاه تهران، به

برداری برای نمونه شان در فراهم آوردن وسایل الزمصمیمانه

 کمال تشکر و قدردانی را دارد. 
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