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مطالعه فونستیکی روتیفرهای ایران (تهران) و گزارش
چند رکورد جدید روتیفر از تهران



مهناز محمدی*:



گروه زیستشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر

راحله ریحانرشته :گروه زیستشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر

تاریخ دریافت :خرداد 9314

تاریخ پذیرش :شهریور 9314

چکیده
چرخدهانیان ( )Rotifersاز جانوران پیشتازی هستند که در هر زیستگاه آبی تازه ایجاد شده ،یافت میشوند .روتیفرها نسبت به
زئوپالنکتونهای دیگر سریعتر به تغییرات محیطی پاسخ میدهند و در نتیجه نرخ تولیدمثلی باال ،به سرعت در بخش بسیار مهمی از
اکوسیستم شرکت میکنند .در این مطالعه به منظور ارتقای چک لیست روتیفرهای ایران و تخمین تراکم و غنای گونهای این جانوران در
زیستگاههای مورد نمونهبرداری ،بهصورت فصلی از سه ایستگاه واقع در شهر تهران و اطراف آن نمونهبرداری صورت گرفت که در
مجموع  32گونه متعلق به  11خانواده و  13جنس از زیر رده  Monogonontaشناسایی شدند .روتیفرها در زیستگاه دریاچه و
همچنین در فصل بهار بیشترین فراوانی و تنوع را نشان دادند .طبق نتایج آماری و استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه (

One-Way

 )Anovaمیانگین تراکم بین ایستگاه های مورد مطالعه اختالف معنی داری نشان داد که این اختالف بین دو ایستگاه دریاچه چیتگر و
رودخانه پلور بیشتر بود 8 .گونه از  32نمونه شناسایی شده در این مطالعه برای اولینبار از ایران گزارش میشوند که عبارتند از
Lecane ،Hexarthra fennica ،Encentrum orthodactylum ،Dicranophorus dolerus ،Cephalodella anebodica

 Lophocharis naias ،Lecane venusta ،arcuataو .Notholca psammarina

کلمات کلیدی :روتیفر ،فصلی ،غنای گونهای ،تراکم ،رکورد جدید ،ایران
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مقدمه
روتیفرها جانوران کوچکی هستند که در گستره وسیعی از
زیستگاههای آبی زندگی میکنند .تحمل باالیی نسبت به تغییرات
محیطی داشته و تراکم جمعیتی و تنوع باال ،روتیفرها را جزء
متنوع ترین گروهها در طبیعت قرا میدهد (،Hamaidi-Chergui
3102؛  Wallaceو همکاران3112 ،؛ .)0892 ،Sladecek
روتیفرها میتوانند با سرعت تولیدمثلی باال نیچهای خالی را
اشغال کرده و در آنها ساکن شوند و به این ترتیب تولید اولیه
را به فرم قابل استفاده برای مصرفکنندگان ثانوی تبدیل کنند
( Nogradyو همکاران .)0882 ،روتیفرها بههمراه تک سلولیها
و سختپوستان از مهمترین و فراوانترین اعضای فون آب شیرین
هستند ( Rautو  .)3112 ،Pejaverاز آنجاییکه برخی از
موجودات زنده نسبت به شرایط محیطی متغیر تحمل باالیی
نشان میدهند ،از آنها بهعنوان نشانگرهای زیستی یا بیواندیکاتورها
استفاده میشود ( )0891 ،Saksenaو طبق گفته Shadecek
( )0892جمعیتهای روتیفرها نیز در تشخیص کیفیت آب به
خصوص در مطالعات آلودگی آب بسیار مفید هستند .روتیفرها
به علت نرخ باالی تولیدمثلی و حساسیت به هر تغییر اکولوژیکی
در محیطهای آبی ،بهعنوان شاخص برای تعیین آلودگی و
میزان تولید اولیه آب استفاده میشوند ( Lucindaو همکاران،
 .)3112مطالعات بیوسیستماتیکی و شناسایی گونههای مختلف
روتیفرها در ایران محدود به مقاالت اندکی است که در سالهای
اخیر منتشر شده است ( Malekzadeh Viayehو ،Špoljar
3103؛  Sgayestehfarو 3100 ،Abdovis؛ Hakimzade Khoei
و همکاران3100 ،؛ 3100 ،Khaleqsefat؛ ،Kordbacheh
3103؛ .)3101 ،Malekzadeh Viayeh
در این مطالعات تا کنون  177نمونه از روتیفرها شناسایی
شدهاند ( Reihan Reshtehو  )3102 ،Rahimianکه با توجه به
گستردگی آنها این تعداد بسیار کم بوده و نشان میدهد که
فون روتیفرهای حوضههای آبریز ایران هنوز بهخوبی شناسایی
نشده است .در این مطالعه ،تراکم و تنوع روتیفرها در فصول
مختلف بررسی شده است .هدف اصلی از این مطالعه شناسایی
گونههای مختلف روتیفرهای استان تهران و ارتقای چکلیست
آنها و همچنین بررسی تنوع گونهای آنها در فصول مختلف
بوده است .با توجه به استفاده از روتیفرها در زمینههای مختلف،
استفاده از آنها بهعنوان نشانگرهای زیستی و یا پرورش روتیفرها،
تکمیل چکلیست روتیفرهای ایران در وهله اول ضروری بهنظر
میرسد .مطالعات فصلی روی تراکم زئوپالنکتونها نشاندهنده
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فاکتورهاییاند که مسئول حضور یا غیبت یک گونه خاص
هستند ،این مطالعات برای تفسیر تغییرات در الگوی تنوع
گونهای نیز مفید هستند ( Nandiniو همکاران .)3103 ،در این
مطالعه تنوع گونهای روتیفرها در فصول مختلف مورد توجه قرار
گرفته است .همه گونههای روتیفر شناسایی شده در این مطالعه
متعلق به زیررده مونوگونونت  Monogonontمیباشند .این
جانوران یکی از گروههای اصلی متازواهای ابتدایی آب شیریناند
که در دامنه وسیعی از زیستگاهها یافت میشوند ( Wallaceو
همکاران.)3112 ،

مواد و روشها
محلهای نمونهبرداری :دریاچه مصنوعی چیتگر در
شمالغرب شهر تهران قرار دارد .آب دریاچه چیتگر از بارشهای
فصلی ،حدود  91درصد از آب رودخانه کن و مابقی از روان
آبهای حوزه میانی و سطحی منطقه تامین میشود .این
دریاچه با مساحت حدود  222هکتار و گنجایش  22میلیون
مترمکعب در منطقه  33شهر تهران گنجانده شده است.
نمونهبرداری از قسمت شمالی دریاچه بهصورت سطحی از
قسمت لیتورال دریاچه صورت گرفت.
رود درکه :رودخانه درکه یکی از رشته آبهای دامنه
جنوبی البرز بوده که پس از مشروب کردن درکه و اوین به
منطقه امیرآباد میرسد .آبده آن در مواقع بارنگی زیاد و در
فصول دیگر سال تابع مقدار آب حاصل ذوب برفهای البرز
میباشد .نمونهبردای از رودخانه درکه نیز از آبهای سطحی
صورت گرفت.
رودخانه هراز :رودخانه هراز از دامنه البرز واقع در منطقه
الریجان سرچشمه میگیرد ،پس از طی کنارههای جاده و دره
هراز در مسیری بهطول تقریبی یکصد کیلومتر از وسط شهر
آمل عبور میکند و به دریای خزر سرازیر میشود .مهمترین
سرچشمه رود هراز ،از قله  2212متری پاالن گردن در 22
کیلومتری جنوبشرقی چالوس ،با نام الر جاری میشود و پس
از دریافت آبهای مهم دیگری (مثل :آبسفید ،الرم ،آبچهل
بره ،آبسیاه پالس ،آبامام پهنک ،سهسنگ ،دیوآسیاب ،ورارود،
دلیچای و چشمهملک) و عبور از ده پلور با نام هراز ،بهسمت
دریای مازندران جاری میگردد .ایستگاه نمونهبرداری در این
مطالعه از رودخانه هراز واقع در ده پلور بود (شکل .)0
نمونهبرداری از رودخانههای هراز و درکه و دریاچه
مصنوعی چیتگر (خلیجفارس) صورت گرفت (جدول  .)0جمعآوری
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تثبیت شده در این ظروف برای شناسایی ،شمارش و بررسیهای
بیشتر به آزمایشگاه پژوهشی واقع در مجموعه آزمایشگاهیی
دکتر حسابی دانشگاه آزاد اسالمشهر انتقال مییافتند .جهت
شناسایی ،روتیفرها از آب محلول تثبیت شده با استفاده از
استریومیکروسکوپ جداسازی شده و به محلول گلیسرول انتقال
یافتند .مشاهده و مطالعه نمونهها با استفاده از میکروسکوپ
 Hundبا بزرگنمایی  211و  0111انجام گرفت .شناسایی
روتیفرها براساس ریختشناسی خارجی و همچنین در صورت
نیاز براساس ساختار تروفی صورت گرفت (0882 ،Segers؛
 Shielو 0882 ،Koste؛  Kosteو 0898 b,a ،Shiel؛  Kosteو
0891 ،Shiel؛  .)0819 ،Kosteبرای 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
آب مقطر شستشو شد .نهایتاً اسالید از تروفیهای استخراج
شده تهیه شد .در طول نمونهبرداری ،دمای آب در محلهای
نمونهبرداری در فصول مختلف اندازهگیری شد (.)0889 ،De Smet

نمونههای پالنکتون با استفاده از تور پالنکتونگیری با چشمههای
 21میکرونی انجام شد.

شکل  :1نقشه ایستگاه نمونهبرداری رودخانه هراز
(شکل مربع محل نمونهبرداری واقع در پلور را نشان میدهد)

نمونهبرداری از آبهای سطحی لیتورال در محل رودخانهها
و همچنین دریاچه در فصول مختلف از بهمن ماه  83تا آذر ماه
 82صورت میگرفت .سپس نمونهها در محل با فرمالین %2
تثبیت شده و بهظروف پالستیکی انتقال یافتند .نمونههای

جدول  :1مختصات جغرافیایی ایستگاههای نمونهبرداری
شماره ایستگاه

نام ایستگاه

0
3
2

دریاچه چیتگر
رودخانه درکه
رودخانه هراز

مختصات

ایستگاه

ارتفاع از سطح

زمان نمونهبرداری

E

N

دریا (متر)

(ماه/سال)

20 28 31
23 32 21
20 03 001

22 22 81
22 21 82
22 22 98

0312
3032
0322

 2،2 ،83/00و 82/9
 2،2 ،83/00و 82/9
 2،2 ،83/00و 82/9

نرمافزارهای SPSS

تجزیه و تحلیلهای آماری با استفاده از
 33و  stimates 8.0انجام شد .برای بررسی تنوع گونهای در
فصول و ایستگاهها براساس ترکیب و فراوانی گونهای از نرمافزار
 Estimates 8.0استفاده شد .نرمافزار  Estimateبراساس حضور
و عدم حضور گونهای برای تخمین تنوع و ترکیب گونهای بهکار
میرود .نتایج در این نرمافزار در قالب شاخصهای تنوع زیستی
 chaoو  Shanonدر اختیار قرار میگیرند که براساس این
شاخصها میتوان در مورد تنوع و ترکیب گونهای در فصلها یا
ایستگاههای مورد نمونهبرداری به بحث پرداخت .در این مطالعه
نتایج براساس شاخص تنوع زیستی  Shanonدر نرمافزار SPSS

توضیحات
نمونهبرداری از لیتورال
نمونهبرداری از لیتورال
نمونهبرداری از لیتورال

وارد شدند تا بهصورت نمودار مورد بررسی قرار گیرند .شاخص
 Shanonمتداولترین شاخص تنوع گونهای براساس تعداد و
فراوانی نسبی گونههاست .جهت آزمون فرضیه برابری یا عدم
برابری میانگین تراکم نمونههای شناسایی شده در سه ایستگاه
نمونهبرداری از نرمافزار  SPSSو بهعلت نرمال بودن توزیع دادهها
از آنالیز واریانس یکطرفه ( )One-Way ANOVAاستفاده شد.
همچنین بهعلت معنیدار بودن آزمون آنالیز واریانس از آزمون
 Post Hocنیز استفاده شد تا مشخص شود اختالف معنیدار
بین کدام دو گروه از گروههای مورد مطالعه (ایستگاهها) بیشتر
است.
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 با اینحال. گونه در ردههای بعدی قرار میگیرند3 با داشتن
 بود کهPolyarthra فراوانترین جنس در این مطالعه جنس
نمونههای آن بهعلت شفاف بودن بیش از حد تروفی و کمبود
 دو سوم. در حد جنس شناسایی شدند،امکانات برای شناسایی
 از ایستگاه دریاچه چیتگر جمعآوریPolyarthra نمونههای جنس
 نمونه شناسایی شده در این مطالعه برای32  گونه از9 .شدند
Cephalodella اولینبار از ایران گزارش میشوند که عبارتند از
Encentrum
،Dicranophorus
dolerus ،anebodica
Lecane ،Lecane arcuata ،Hexarthra fennica ،orthodactylum
.Notholca psammarina  وLophocharis naias ،venusta

محمدی و ریحانرشته

نتایج
32  این. گونه شناسایی شد32 در این مطالعه در مجموع
 از بین.)3  جنس بودند (جدول03  خانواده و00 گونه متعلق به
Lecanidae  خانوادههای،خانوادههای روتیفرهای شناسایی شده
 گونه و خانوادههای2  باBrachionidae  خانواده، گونه1 با
 هر کدامLepdellidae  وTrichocercidae ،Dicranophoroides
. بهترتیب متنوعترین خانوادهها هستند،با داشتن دو گونه
 جنسهای غالب در طی چهار فصل،براساس نتایج بهدست آمده
 گونه و جنسهای1  باLecane از نظر تراکم بهترتیب جنس
 هر کدامEncentrum  وTrichocerca ،Hexarthra ،Colurella

 لیست گونههای شناسایی شده در این مطالعه: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)

*رکورد جدید از ایران

 در ایستگاهPolyarthra  وLecan  فراوانی جنسهای.را داشتند
 در ایستگاه رودخانه.رودخانه درکه از باقی جنسها بیشتر بود

طبق نتایج بهدست آمده در ایستگاه دریاچه چیتگر جنسهای
 بهترتیب بیشترین فراوانیTrichocerca  وLecane ،Polyarthra
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هراز نیز جنسهای  Notholcaو  Encentrumدارای فراوانی
بیشتری بودند .تراکم جنسها در فصول مختلف نیز متفاوت
بود .در فصل بهار بهترتیب جنسهای  Lecaneو ،Polyarthra
در فصل تابستان جنسهای  Polyarthraو  ،Trichocercaدر
فصل پاییز جنسهای  Lecaneو  Notholcaو در فصل زمستان
جنس  Polyarthraدارای بیشترین فراوانی در فصول مختلف
سال بودند .تراکم جنسهای مختلف روتیفرها در طول یکسال
و چهار فصل بررسی شد که طبق نتایج بهدست آمده از SPSS

شکل  :2نمودار دایرهای نشاندهنده فراونی کل روتیفرها در
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فصل بهار با  22درصد متراکمترین فصل شناخته شد (شکل )3
و ایستگاه دریاچه چیتگر نیز با  22/22درصد بهعنوان متراکمترین
ایستگاه از نظر فراوانی جنسهای مختلف شناخته شد (شکل
 .)2آزمون  ANOVAبین همه ایستگاهها اختالف معنیداری
بین میانگین تراکم ایستگاههای مورد مطالعه نشان داد که طبق
آزمون  Post Hocاین اختالف بین دو ایستگاه دریاچه چیتگر و
رودخانه پلور بیشتر بود (جدول  )2که نشان میدهد اختالف
معنیداری بین تراکم گونهای در این دو ایستگاه وجود دارد.

شکل  :3نمودار دایرهای نشاندهنده فراوانی کل روتیفرها در

فصول مختلف

ایستگاههای مختلف

طبق نتایج فصل بهار بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داد

ایستگاه دریاچه چیتگر بیشترین فراوانی روتیفرها را به خود اختصاص داد

شکل  :4نمودار دایرهای نشاندهنده تنوع زیستی روتیفرها

شکل  :5نمودار دایرهای نشاندهنده تنوع زیستی روتیفرها براساس

براساس شاخص تنوع زیستی  Shanonدر فصول مختلف

شاخص تنوع زیستی  Sahnonدر ایستگاههای مختلف

فصل بهار بهعنوان متنوعترین فصل از نظر تنوع گونهای نشان داده شده
است

ایستگاه چیتگر بهعنوان متنوعترین ایستگاه از نظر تنوع گونهای نشان داده شده است
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 حضور گونههای شناسایی شده در ایستگاهها و فصول مختلف:3 جدول
زمستان

پاییز

تابستان

بهار

*
*
*
*
*
*
*
*

*

*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

ایستگاهها

گونهها

درکه
درکه
هراز
هراز
درکه
هراز
 درکه-چیتگر
چیتگر
چیتگر
چیتگر
 درکه-چیتگر
 درکه-چیتگر
چیتگر
چیتگر
هراز
چیتگر
چیتگر
هراز
چیتگر
هراز
 هراز-درکه
چیتگر
چیتگر

Cephalodella anebodica
Colurella adriatica
Colurella colurus
Dicranophorus dolerus
Encentrum lutra
Encentrum orthodactylum
Hexarthra fennica
Hexarthra oxyuris
Keratella quadrata
Lecane arcuate
Lecane bulla
Lecane closterocerca
Lecane luna
Lecane nana
Lecane quadridentata
Lecane venusta
Lophocharis naias
Notholca psammarina
Notholca squamula
Proales theodora
Trichocerca porcellus
Trichocerca pusilla
Trichotria tetractis similis

 برای ایستگاههای ثابتPost Hoc  وANOVA  نتیجه آزمون:4 جدول
P

عدد

1/12*
1/12*

ایستگاهها

آزمونها

همه ایستگاهها
چیتگر و پلور

ANOVA
Post Hoc (Tukey HSD/Scheffe)
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شکل Keratella )e ،Trichocerca pusilla )d ،Trichocerca porcells )c ،Dicranophorus dolerus )b ،Lecane venusta )a :6
Hexarthra fennica )f ،quadrata

بحث
در مطالعه حاضر خانوادههای  Lecanidaeو Brachionidae

دارای بیشترین فراوانی بودند ،این درحالی است که در مطالعات
مشابه که در شهر تهران و اطراف آن صورت گرفته است خانواده
نتایج متفاوتی بهدست آمده است .در مطالعه )3103( Kordbacheh
خانوادههای  Lecanidae ،Brachionidaeو Notommatidae
بهترتیب دارای بیشترین فراوانی بودهاند و در مطالعه Hakimzade
 Khoeiو همکاران ( )3100بهترتیب خانوادههای ،Brachionidae
 Lecanidaeو  Lepadelidaeفراوانی بیشتری داشتهاند خانوادههای
 Lecanidae ،Brachionidaeو  Lepadellidaeدر ناحیه افروتروپیکال
دارای بیشترین تنوع هستند .در واقع این مناطق با قرار گرفتن
در عرض جغرافیایی تقریباً یکسان و با داشتن شرایط آب و
هوایی مشابه که گرمسیری و نیمهگرمسیری است ،شرایط را
برای زیست گونههای روتیفر ساکن مناطق گرمسیری یا حاره
( )Tropicopolitanمساعد کردهاند .در این مطالعه خانواده Lecanidae
با  1گونه تراکم باالیی را از خود نشان داد و خانواده Brachionidae
گرچه از نظر تراکم در رتبه دوم قرار دارد اما جنس شایعی

مانند  Brachionusدر میان گونههای این خانواده در این مطالعه
دیده نشد .تنوع گونهای در خانواده  Lecanidaeبا دارا بودن 1
گونه نسبت به خانوادههای دیگر در این مطالعه بیشتر بود.
روتیفرهای خانواده  Lecanidaeاساساً در زیستگاههای لیتورال
زندگی میکنند ( Pejlerو  .)0882 ،BerziQsروتیفرها در این
گروه باالترین تنوعشان را در آبهای لیتورال راکد و ساکن و یا
با جریان کم در مناطق گرمسیری و نیمهگرمسیری خواهند
داشت ( .)0882 ،Segersدر این مطالعه نیز جنس  Lecaneدر
ایستگاههای دریاچه چیتگر که دارای آبی ساکن است و رودخانه
درکه که نمونهبرداری از قسمت با جریان آرام آن صورت گرفت
دارای بیشترین فراوانی بود و با توجه به موقعیت نیمهگرمسیری
تا معتدل منطقه حضور این جنس و گونههای آن انتظار میرفت.
جنسهای  Notholcaو  Keratellaاز خانواده  Brachionidaeاز
ایستگاههای رودخانه هراز و دریاچه چیتگر جمعآوری شدند
(جدول  .)2اکثر گونههای این خانواده ترموفیلیک هستند و
پراکنش جهانی آنها نشان داده است که این روتیفرها در مناطق
گرمسیر و نیمهگرمسیری پراکنش بیشتری دارند ( Kosteو
 ،)0891 ،Shielالبته جنسی همانند  Notholcaبهعنوان نمونهای
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است (Koste

سرمادوست ( )Cold Stenothermousتوصیف شده
و .)0891 ،Shiel
جنسهای پالنکتونیک و شناگر آزاد قسمتهای سطحی
دریاچه شامل جنسهای  Synchaetaو  Polyarthraو جنسهای
قسمتهای پالژیک رودخانهها همانند  Brachionusو Keratella
از معمولترین روتیفرهای پالژیک هستند ( .)3119b ،Segersاز
نواحی ساحلی مناطق مورد نمونهبرداری نیز نمونههایی ساحلی
و پریفیت که شایعترین آنها  Lepadella ،Lecaneو Cephalodella
هستند یافت شدند ،البته بهطور دقیقتر این نمونهها اکثراً
کفزی-ساحلی بوده و تنوع گونهای باالیی از خود نشان میدهند
( .)3119a ،Segersتقسیمبندی گونهها براساس محل زندگی
روتیفرها در جدول  2آمده است 9 .گونه از  32نمونه شناسایی
شده در این مطالعه برای اولینبار از ایران گزارش میشوند که
عبارتند از Dicranophorus ،Cephalodella anebodica
،Hexarthra fennica ،Encentrum orthodactylum ،dolerus
 Lophocharis naias ،Lecane venusta ،Lecane arcuataو
( .Notholca psammarinaجدول ( ،)3شکل  )a, b, f -2تاکنون
 011گونه روتیفر از آبهای ایران گزارش شده است که با
احتساب این هشت نمونه تعداد گونههای شناسایی شده از ایران
به  092گونه ارتقا مییابد.
در مطالعه حاضر نمونهبرداری در فصول مختلف انجام شد.
براساس دادههای آماری فصل بهار بیشترین تراکم نمونهها را
نشان داد .تعدادی از جنسها در تمام طول سال مشاهده شدند
و تعدادی فقط در یک فصل خاص دیده شدند (جدول  .)2به
عنوان مثال جنسهای  Encentrumو  Proalesفقط در فصل
زمستان جمعآوری شدند (جدول  Encentrum .)2بهعنوان
گروهی سرما دوست ( )Cold Stenothermو حساس به تغییرات
دما توصیف شده که در آبهای راکد و جاری بهصورت پریفیت
زندگی میکند (  .)0881 ،De Smetجنس  Colurellaدر فصل
تابستان ثبت شد .این جنس پراکنش جهانی داشته و قدرت
تحمل باالیی نسبت به شرایط محیطی دارد ( Kosteو ،Shiel
 ،)0898اما در مطالعه حاضر این جنس فقط در فصل تابستان
از رودخانههای درکه و هراز جمعآوری شد .تعداد دفعات
نمونهبرداری در داشتن نمونهای خاص در فصولی معین تاثیرگذار
است که در مورد حضور جنسها و گونههای مختلف میتوان به
این نکته اشاره کرد .از بین سه ایستگاه نمونهبرداری ،دریاچه
چیتگر بهعنوان متراکمترین ایستگاه شناخته شد .تراکم باالی
روتیفرها میتواند نشاندهنده در دسترس بودن محدوده وسیعی
از ذرات غذایی که مورد استفاده روتیفرها قرار میگیرد باشد
311

(0881 ،Gulati؛  .)0811 ،Dumontتنوع یا غنا باال و همچنین
فراونی باالی گونهای در دریاچهها اتفاق میافتد ( Segersو
همکاران .)0882 ،در هر مطالعه تعداد گونههای روتیفر متاثر از
فاکتورهای مکان (تنوع زیستگاهها) ،زمان (فصل) و همچنین
کوتاهی چرخه زندگی برخی از گونههاست (،Kuczynsk-Kippen
 ،)3112البته باید توجه داشت که تعداد و تنوع ایستگاههای
نمونهبرداری نیز مهم است .همانطورکه  Chengalathو Koste
( )0892بیان نمودند ،تعداد گونههای شناسایی شده به تکرر
نمونهبرداری و همچنین فصلی بودن گونههای خاص بستگی
دارد )3113( Finlay .نیز نسبت تعداد گونههای معرفی شده از
یک منطقه را در واقع تا حدی مربوط به تالش انجام شده در
مرحله نمونهبرداری میداند .همانطورکه گفته شد نمونهبرداری
بهصورت فصلی انجام شد .طبق نتایج هر دو فراوانی و تنوع و
غنای گونهای در فصل بهار باالترین میزان خود را داشت و فصل
زمستان دارای کمترین تنوع زیستی و بههمراه فصل پاییز دارای
کمترین فراونی بودهاند .در مطالعات مشابه نیز نتایج مشابه
بهدست آمده است .در مطالعه  Aroraو )3112( Mehra
روتیفرها در اوایل بهار و تابستان بیشترین فراوانی و در زمستان
کمترین فراوانی را داشتهاند .تراکم پایین روتیفرها در زمستان
میتواند بر اثر کاهش دما باشد که این کاهش برای تولیدمثل و
رشد آنها مساعد نیستد ( Michaloudiو همکاران .)0881 ،در
فصل بهار همچنین دمای مناسب و غذای در دسترس شرایط
مناسبی را برای رشد و تولیدمثل گونههای مختلف روتیفرها
فراهم میآورد.
برخی گونهها و جنسهای روتیفرها بهعنوان نشانگر زیستی
آب کاربرد دارند که حضور و تراکم آنها در محیط آبی که در
آن زندگی میکنند ،نشاندهنده کیفیت آب استNogrady .
( )0891با مطالعهای که در دریاچههای کوه  Tremblantدر
کانادا انجام داد ،دریافت که حضور گونههای مشخصی از
روتیفرها نشاندهنده سطح تروفیک آن اکوسیستم است ،به
بیان دیگر موجوداتی مانند روتیفرها میتوانند نشان دهند که
اکوسیستم آبی یوتروفی ( ،)Eutrophyمزوتروفی ()Mesotrophy
و یا الیگوتروفی ( )Oligotrophyاست .بهعنوان مثال جنسهای
 Brachionusو  Keratellaدر آبهای مزوتروفیک پراکنش دارند
( .)0891 ،Saksenaحضور برخی از گونههای روتیفرها از جمله
T. pusilla ،Trichocerca cylindrica ،Brachionus angularis
و  Polyarthra eurypteraنشاندهنده یوتروفیک بودن اکوسیستم
است ( .)0822 ،Thunmarkدر مطالعه حاضر گونه Trichocerca
 pussilaو جنس  Polyarthraدر دریاچه چیتگر تراکم
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باال و قابل مالحظهای داشتند (.)0891 ،Saksena
( )0828نیز اشاره میکند که Brachionus ،Trichocerca pusilla
Berzins

Brachionus quadridentatus،Keratella quadrata ،angularis

و جنس  Polyarthraدر آبهای یوتروفیک دیده میشوند .در
مطالعه  )0828( Berzinsبه نمونه  Keratella quadrataو
 Polyarthraمجدداً اشاره شده است که در این مطالعه گونه
 Keratella quadrataنیز از دریاچه چیتگر ثبت شده است.
بنابراین شواهد برای اینکه دریاچه چیتگر را یک سیستم
یوتروفیک دانست ،با حضور گونههای  Trichocerca pusillaو
 Keratella quadrataو همچنین گونههای مختلف جنس Polyarthra
افزایش مییابد .از سوی دیگر طبق مشاهدات )0821( Pejler
در دریاچههای سوئد بیان کرده است که گونههایی مانند
 Trichocerca pusilla ،Keratell quadrataو Trichocerca
 porcellusساکنین آبهای مزوتروفیک تا یوتروفیک هستند و
حضور آنها نشاندهنده وضعیت مزوتروفیک تا یوتروفیک دریاچه
است (شکل  .)e ،d ،c -2این مشاهدات در کنار گفتههای
محققینی که در باال ذکر شد ،نشان میدهد که دریاچه چیتگر
وضعیت مزوتروفیک تا یوتروفیک دارد .از طرف دیگر این ایستگاه
بیشترین فراوانی روتیفرها را بین ایستگاههای نمونهبرداری
نشان داد که میتوان به یوتروفیک بودن سیستم دریاچه چیتگر
اشاره کرد که بستر خوبی را برای رشد ارگانیسمهای مختلف
فراهم آورده است.
در این مطالعه در مجموع  32گونه از زیررده Monogononta
شناسایی شدند .این  32گونه متعلق به  00خانواده و  03جنس
بودند (جدول .)2
از بین خانوادههای روتیفرهای شناسایی شده ،خانوادههای
 Lecanidaeبا  1گونه ،خانواده  Brachionidaeبا  2گونه و
خانوادههای  Trichocercidae ،Dicranophoroidesو Lepdellidae
هرکدام با داشتن دو گونه ،بهترتیب متنوعترین خانوادهها هستند.
از میان فصول و ایستگاههای مختلف در این مطالعه ،فصل بهار
و ایستگاه دریاچه چیتگر بهعنوان متنوعترین و متراکمترین
فصل و ایستگاه بهترتیب از نظر تنوع و بیشترین فراوانی
گونهای شناسایی شدند .در این مطالعه جنسها و گونههایی
حضور داشتند که حضور و یا عدم حضور آنها در یک زیستگاه
آبی نشاندهنده کیفیت آب و سطح تروفیک آن اکوسیستم
است .از میان این روتیفرها میتوان به جنس  Polyarthraو
گونههای  Trichocerca porcellus ،Keratella quadrataو
 Trichocerca pusillaاشاره کرد که حضور آنها در زیستگاه و
تراکم قابل مالحظهای که در زیستگاه آبی دریاچه

چیتگر داشتند نشاندهنده وضعیت خوب دریاچه از نظر تولید
اولیه و سطح مزوتروفیک تا یوتروفیک دریاچه چیتگر است.
انتظار میرود با نمونهبرداریها و مطالعات کاملتر بیشتری
ازجمله اندازهگیری تمام خصوصیات فیزیکوشیمیایی زیستگاه
مورد بررسی بتوان به یافتههای بیشتری در مورد اکولوژی و
شرایط مناسب تاثیرگذار بر روی تنوع و فراوانی روتیفرها پی
برد ،همچنین ارتقای چکلیست روتیفرهای ایران بهعنوان اولین
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
تحقیق میسر شد .همچنین از جناب آقای دکتر حسن رحیمیان،
دانشیار بخش جانورشناسی دانشگاه تهران ،بهعلت همکاری
صمیمانهشان در فراهم آوردن وسایل الزم برای نمونهبرداری
کمال تشکر و قدردانی را دارد.
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