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شناسایی و معرفی سختپوستان کوچک کالدوسر در دریاچه گهر کوچک
استان لرستان

 رضوان موسویندوشن*:

گروه شیالت ،دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران

شمال ،صندوق پستی11735 -181 :

 منیر غیاثآبادی:

گروه شیالت ،دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال،

صندوقپستی11735 -181 :
تاریخ دریافت :شهریور 1313

تاریخ پذیرش :دی 1313

چکیده
این مطالعه اولین و تنها بررسی انجام شده بر روی دریاچه گهر در ایران بوده که در توالی ماهانه از اردیبهشت ماه  9831تا
اردیبهشت ماه  9811صورت گرفته است .دریاچه گهر تنها دریاچه مرتفع کوهستانی ایران به فرم  Patenosterیا دانه تسبیحی است
که در قلب منطقه حفاظت شده اشترانکوه در استان لرستان واقع شده است.هدف از این مطالعه معرفی زئوپالنکتونهای راسته کالدوسرا
در دریاچه تاالبی گهر کوچک (دریاچه اول) بود .بهدلیل عمق کم و غلبه گیاهان آبزی در تمام سطح دریاچه ،جهت نمونهبرداری هم از
میان فضاهای بازتر و هم از کنارههای گیاهان آبزی 911 ،لیتر آب توسط تور پالنکتونگیر  81میکرون فیلتر گردید .براساس نتایج
بهدست آمده  91گونه کالدوسر شناسایی گردید .کالدوسرهای شناسایی شده متعلق به  2خانواده و  6جنس و شامل گونههای
?،Chydorus sphaericus ،Simocephalus vetulus ،Simocephalus expinosus ،Simocephalus expinosus var.
،Alona affinis ،Alona quadrangularis ،Ceriodaphnia reticulata ،Chydorus latus ،Chydorus faviformis
 Scapholeberis kingi ،Alonella sp. ،Alonella diaphana ،Alona gutataو  Pleuroxus hamulatusبودند.

کلمات کلیدی :کالدوسرا ،دریاچه دانه تسبیحی ،غنای گونهای ،دریاچه گهر کوچک ،گیاهان غوطهور

* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

mousavi.nadushan@gmail.com
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مقدمه
جوامع پالنکتونی آبهای شیرین طیف وسیعی از گروههای
مختلف و متنوع موجودات را دربر میگیرند و اساس زنجیره
غذایی را در دریاچهها تشکیل میدهند و در میان آنها
کالدوسرا نقش مهمی را در عملکرد جمعیت زئوپالنکتونی
برعهده دارند .کالدوسرا راستهای از سختپوستان کوچک
هستند که در تمام زیستگاههای آبی داخلی دیده میشوند اما
در آبهای دریاها و اقیانوسها نادرند .تواناییهای مورفولوژیک و
فیزیولوژیک این گروه زئوپالنکتونی سبب میگردد در برابر
تغییرات متعدد شرایط محیطی پاسخهایی سریع نشان دهند.
بسیاری از گونههای آنها خاص آبهای پالژیک و برخی از آنها
در اطراف و یا ارتباط نزدیک با گیاهان غوطهور (plant
) associatedزندگی میکنند ( .)4991 ،Diehlاین سختپوستان
در دریاچههای کم عمق و پوشیده از گیاهان غوطهور (اغلب
بهعنوان پناهگاه در برابر شکارچیان) زندگی میکنند .ساختار
سه بعدی پیچیده و وجود ریززیستگاههای فراوان در میان پایههای
گیاهان غوطهور خود میتواند منجر به افزایش فراوانی و تنوع
گونههایی خاص گردد و هرچه ساختار این گیاهان پیچیدهتر
باشد شرایط مکانی بهعنوان زیستگاه و پناهگاه مطلوبتر خواهد
بود ( Warfو  .)1001 ،Barmutaاین گیاهان پناهگاه مناسبی
برای مهاجرتهای روزانه کالدوسرا در برابر فشار شکار ماهیان
بوده ،تراکم باالی آنها منجر به بروز فشار چرا بر روی
فیتوپالنکتونها میگردد ،لذا گیاهان غوطهور نقش بسیار مهمی
در ایجاد شرایط آب شفاف در گروهی از دریاچههای کم عمق و
یوتروف دارند ( Jeppessenو همکاران .)4991 ،با افزایش ناحیه
مرزی گیاهان غوطهور و ناحیه پالژیک ،گروههای کالدوسر
پالژیک و مهاجر درجمعیت غالب میشوند و در صورت کاهش
ناحیه مرزی و پوشش تمام سطح دریاچه ،گروههای غیرمهاجر و
وابسته به گیاهان آبزی توسعه مییابند ( Geraldsو ،Boavida
 .)1001لذا پوشش گیاهان غوطهور میتواند بر تنوع و ترکیب
ساختار جمعیت کالدوسرهای دریاچههای کم عمق تاثیرگذار
باشد .همچنین کالدوسرا فراوانترین بیمهرگان آبزی وابسته به
گیاهان آبزی بوده که بهدلیل پراکنش وسیع جغرافیایی در
مطالعات اکولوژیک مفید واقع میشوند (.)1040 ،Güntzel
برخی از گونههای کالدوسرا نیز شاخصهای خوبی از میزان
تروفی دریاچهها میباشند ( Wangو همکاران .)1001 ،مطالعات
در مورد جوامع زئوپالنکتونی ناحیه لیتورال دریاچههای عمیق و
دریاچههای کم عمق با غلبه گیاهان غوطهور ( macrophyte
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 )dominanceبسیار محدود بوده ،شناسایی موجودات و بررسیهای
لیمنولوژیک بر روی ذخایر زیستی بهویژه زئوپالنکتونها در
دریاچههای کم عمق دنیا و تمام آبهای داخلی ایران ،ضروری

بهنظر میرسد.
مواد و روشها
منطفه مورد مطالعه :دریاچه گهر یکی از زیباترین و
مهمترین دریاچههای دائمی کوهستانهای ایران است .این
دریاچه در مرکز منطقه حفاظت شده اشترانکوه در ارتفاع 1100
متری از سطح دریا پدید آمده است .دریاچه گهر تنها دریاچه
مرتفع کوهستا نی ایران به فرم  Paternosterیا دانه تسبیحی
میباشد که علت این نامگذاری دو تکه بودن دریاچه و اتصال
آنها تو سط یک نهر ارتباطی است .دریاچه اول یا دریاچه
کوچک در قسمت شرقی گهر بزرگ و در فاصله  4100متری از
آن واقع شده است .مساحت دریاچه کوچک  1هکتار ،طول آن
 500متر ،عرض آن  450و حد اکثر عمق دریاچه  1متر است.
منبع تأمین آب دریاچه کوچک رودخانه تاپله است .این
دریاچه دارای جزایر و شبه جزایر فراوانی است و تقریباً تمام
بخشهای این دریاچه از گیاهان غوطهور پوشیده شده است.
خروجی دریاچه کوچک بهصورت رودخانهای به گهر بزرگ وارد
و یکی از منابع تأمین آب گهر بزرگ محسوب میشود.
این دریاچه یکی از اکوسیستمهای نادر و ارزشمند ایران
است که در ارتفاعات اشترانکوه بین شهرستانهای دورود و
الیگودرز در استان لرستان وا قع شده است .این دریاچه 10
کیلومتری جنوبشرقی شهرستان دورود در کنار رفیعترین قلل
کوههای منطقه اشترانکوه ازجمله قله سن بران در تنگه تاپله
قرار دارد .دریاچه کوچک در موقعیت جغرافیایی 33درجه و 41
دقیقه و  21ثانیه عرض شمالی و  19درجه و  41دقیقه و 11
ثانیه طول شرقی واقع شده است.
روش کار :عملیات نمونهبرداری در دریاچه کوچک از
اردیبهشت ماه  4319تا اردیبهشت ماه  4390انجام پذیرفت.
نمونهبرداری در توالی ماهانه و در ساعات اولیه صبح صورت
میگرفت .بهمنظور برداشت کل نمونههای زئوپالنکتونی و تنوع
زیستی ،نمونهبرداری بهصورت کیفی ،و در هر تکرار  400لیتر
آب توسط تور پالنکتون  30میکرون فیلتر شد .بهدلیل غالبیت
گیاهان آبزی در تمام سطح دریاچه کوچک ،نمونهها در هر
تکرار با فاصله ،هم از میان فضاهای بازتر و هم از کنارههای
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 گونه از5 ،Daphnidae پس از بررسیهای انجام شده از خانواده
Ceriodaphnia ،Simocephalus vetulus جنس شامل3
Simocephalus ،Simocephalus expinosus var.? ،reticulata
Chydoridae  و از خانوادهScapholeberis kingi  وexpinosus
Chydorus ،Chydorus sphaericus  جنس شامل3  گونه از9 نیز
Alona ،Chydorus gibbus Chydorus latus ،faviformis
،Alonella sp. ،Alona gutata ،Alona affinis ،quadrangularis
 شناساییPleuroxus hamulatus  وAlonella diaphana
.گردید

 توسط، نمونههای جمعآوری شده در محل.گیاهان برداشته شد
 عملیات شناسایی توسط. تثبیت گردید%1 فرمالین
استریومیکروسکوپ (لوپ) و میکروسکوپ نوری با استفاده از
 و با استفاده از کلیدهای شناسایی تا حد گونه10  و40 لنزهای
 میلیلیتر10  شناسایی با بررسی کلیه نمونههای.انجام پذیرفت
 کالدوسرها توسط کلیدهای شناسایی.از هر نمونه صورت گرفت
.) شناسایی شدند4959 ،Edmondson ؛1004 ،Smith(

نتایج
 جنس2  گونه کالدوسر از دو خانواده و41 در این مطالعه
.شناسایی گردید

 شناسایی شده در دریاچه گهر کوچک، ردهبندی گونههای کالدوسر: 1 جدول

Branchiopoda (as defined by Calman1909)

سلسله یا فرمانرو
شاخه
زیر شاخه
رده

Diplostraca Gerstaecker (=Onychura, Eriksson)

درون

Cladocera (Calman, 1909)
Eucladocera, Anomopoda (Eriksson, 1934, Sars 1865)

راسته
زیر راسته

Daphnidae (Straus, 1820)

خانواده

Ceriodaphnia (Dana 1853)

جنس
گونه
جنس

Animalia
Arthropoda
Crustacea

C. reticulata (Jurine, 1820)
Simocephalus SchØdler 1858
S. expinosus (Koch, 1841)
S. expinosus var.?
S. vetulus (SchØdler, 1858)
Scapholeberis (SchØdler, 1858)
S. kingi (Sars 1903)

جنس
گونه

Chydoridae (Stebbing, 1902)

خانواده

Chydorinae

زیرخانواده
جنس

Chydorus (Leach, 1843)
C. sphaericus (O.F.Müller, 1785)
C. latus (Sars, 1862)
C. gibbus (Lilljeborg, 1880)
C. faviformis (Birge, 1893)
Alona (Baird, 1850)
A. quadrangularis (O.F.Müller, 1785)
A. affinis (Leydig, 1860)
A. guttata (Sars, 1862)
Alonella (Sars, 1862)
A. diaphana (king, 1853)
Pleuroxus (Baird, 1843)
P. hamulatus (Birge, 1810)
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 سر در گونه  ،Simocephalus expinosusدارای زاویهمنفرجه یا گوشههای گرد شده  Ocellusگرد یا لوزی ،خار
پیشین در کفهها وجود ندارد Postabdome .در انتها اندکی
باریک شده ،ناخن دارای  1تا  41زائده شانه مانند ،ناحیه

مخرجی دارای  41خار قوسی شکل میباشد .گونههای جنس
 Simocephalusدر گروه کالدوسرهای درشت قرار دارند و
حداکثر طول در جنس ماده به  3و در جنس نر به  4/3میلیمتر
میرسد.

شکل :1شمای کلی گونه  )A :Simocephalus expinosusچشم مرکب )B ،روستروم ocellus )C ،گرد

 واریته  ،Simocephalus expinosus var1تمامخصوصیات ظاهری و مورفولوژیک  S. expinosusرا دارد و تنها
تفاوت ،وجود نقوش خاص بر روی کفههای  carapaceدر این

واریته است که آن را از فرم غالب گونه  S. expinosusمتمایز
مینماید.

شکل :2شمای کلی گونه Simocephalus expinosus var1

سمت چپ؛  )Aروستروم )B ،آنتنول )C ،چشم مرکب )D ،سینوس گردنی ،سمت راست؛ طرح و نقوش مشخص برروی کاراپاس،
 )Eآنتن ،fornix )F ،پایین؛ اجزای  )G :post abdomenناخن )H ،خارهای مخرجی

 سر در  Simocephalus vetulusگرد ،دارایبزرگ و کشیده و به ندرت به شکل لوزی است .خار پیشین در
کفهها وجود ندارد Postabdomen .بسیار عریض و مشخصاٌ
دارای زوائد حاشیهای است .ناخنها دراز ،باریک و مستقیم بوده،
Ocellus
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در حاشیه طولی دارای دندانههای ریز هستند .ناحیه مخرجی
دارای  40عدد خار بوده ،طول آنها از پایه ناخن به تدریج
کاهش مییابد .حداکثر طول در جنس ماده  3و در جنس نر 4
میلیمتر است.

سال هشتم ،شماره  ،1بهار 1315

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

شکل :3شمای کلی گونه Simocephalus vetulus

 )Aروستروم ocellus )B ،کشیده )C ،چشم مرکب )D ،سینوس گردنی )F ،post abdomen )E ،روده )G ،محفظه تخمی و تخمها،
باال سمت چپ؛ اجزای  )H :post abdomenناخن )I ،خارهای مخرجی )J ،مخرج

 کفههای  carapaceدر  Ceriodaphnia reticulataدارایطرح شبکهای بوده ،در انتهای پشتی به یک خار زاویه دار
منتهی می شوند .سر فاقد هرگونه زائده ،گرد و دارای زاویه
منفرجه بوده ،در جلوی سر آنتنول زاویه دار قرار گرفته است.
آنتنولها کوچک بوده ،در انتها دارای تعدادی سیتا هستند.

ناخن  Postabdomenدارای زوائد شانهای با  2تا  40دندانه و
تعداد خارهای مخرجی  1تا  40عدد میباشد .جنس ماده 0/2
تا  4/1و جنس نر  0/1تا  0/1میلیمتر طول دارد .رنگ در این
گونه متنوع بوده ،اغلب به رنگهای قرمز و زرد تیره دیده
میشوند.

شکل :4شمای کلی گونه Ceridaphnia reticulata
)Aچشم مرکب)B ،آنتنول)C ،سینوس گردنیpostabdomen)D ،

 ناحیه پشتی کفهها در گونه  capholeberis kingiقوسیشکل و خمیده است .حاشیه شکمی و پیشین مستقیم (راست)
بوده ،در محل تقاطع آنها اغلب یک خار کوتاه وجود دارد.
آنتنولها بسیار کوتاه ،تقریباٌ غیرقابل حرکت و در کنار روستروم

قرار دارند Postabdomen .کوتاه ،عریض ،در انتهای پیشین گرد
و دارای  5تا  2خار مخرجی است .طول جنس ماده به  0/1تا 4
و جنس نر به  0/5میلیمتر میرسد .رنگ معموالٌ تیره و اغلب
سیاه است.
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شکل.5شمای کلی گونه Scapholeberis kingi

 )Aروستروم )B ،چشم مرکب  )Cسینوس گردنی )Dآنتن

 )Eخار انتهای کاراپاسpostabdomen )F ،

 )Gمحفظه تخمی حاوی تعدادی تخم

 حداکثر ارتفاع بدن در  Alona quadrangularisدرناحیه پیشین تا میانه کفهها قرار دارد .کفهها معموالٌ دارای
نقوش مخطط و در ناحیه  Inferoanteriorنقوش به شکل
مشبک دیده میشوند Laberum .دارای یک خار بزرگ ،اغلب به
شکل مربع با گوشههای گرد شده است Postabdomen .بزرگ،

حاشیه پشتی در آن متسع شده ،دارای  45تا  41دندانه
حاشیهای و یک ردیف دندانه کناری است .ناخنها بزرگ و
دارای خار پایهای بلند بوده ،هیچ خار ریزی در کنار خار پایهای
مشاهده نمیشود .طول در جنس ماده به  0/9و در جنس نر به
 0/2میلیمتر میرسد.

شکل  :6شمای کلی گونه  :Alona quadrangularisسمت چپ؛ )Aراستروم)B ،آنتنول)C ،چشم مرکب،post abdomen)E ،ocellus)D ،
)Fطرح شبکهای کاراپاس ،سمت راست؛ اجزای)G :postabdomenناخن)H ،خارپایهای)I ،خارهای مخرجی حاشیهای)J ،خارهای
مخرجی جانبی

 حداکثر ارتفاع بدن در  ،Alona affinisمعموالً نزدیکمیانه کفهها دیده میشود .کفهها دارای خطوط و شیارهای
طولی یا مشبک هستند و هرگز بدون طرح دیده نمیشوند .خار
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 Labrumگرد بوده ،در گوشهها اغلب زاویهدار استPostabdomen .

بزرگ و در کنار مخرج عرض آن کاهش مییابد.
دارای  41تا  42خار حاشیهای مضرس و یک ردیف کناری از
Postabdomen
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فلسهای کوچک است .ناخن و خار پایهای بلند بوده 1 ،تا 5
خار ریز نیز در کنار خار پایهای دیده میشود .این گونه  2جفت

شکل:7

پا دارد و جفت پای آخر بهصورت شعاعی قرار گرفته است .طول
جنس ماده به  4و جنس نر به  0/1میلیمتر میرسد.

شمای کلی گونه Alona affinis

 )Aروستروم )B ،آنتنول )C ،چشم مرکب( claw )G ،labrum )F ،post abdomen )E ،ocellus )D ،ناخن) )H ،خار پایهای )I ،خارهای ریز

  Alona gutataاز نظر ظاهری ،شباهت بسیاری به گونه A.costataدارد ،اما معموالً کوچکتر بوده ،حاشیه پشتی قوس
کمتری دارد .کفهها صاف یا مخطط و یا دارای برجستگیهای
زگیل مانند است Postabdomen .کوتاه ،عریض ،زاویهدار ،در
قسمت راس ،کمی باریک و بزرگترین دندانهها در گوشه دیده

میشوند 1 .تا  40عدد خارهای این عضو همه حاشیهای
هستند .ناخن دارای یک خار پایهای کوچک استPostabdomen .
در جنس نر فاقد خار حاشیهای بوده ،کانال وازدفران بدون هیچ
گونه برآمدگی در کنار ناخن دیده میشود .طول جنس ماده
 0/1و نر  0/3-0/35میلیمتر است.

شکل :8شمای کلی گونه Alona guttata

 )Aروستروم )B ،آنتنول )C ،چشم مرکب )F ،postabdomen )E ،ocellus )D ،مخرج )G ،ناخن )H ،خار پایهای ) I ،خارهای مخرجی

 سر در  Alonella diaphanaکوتاه بوده و روستروم تابیش از  1/3فاصله حاشیه شکمی امتداد نمییابد .کفه اغلب
دارای نقوش کمرنگ و نه چندان واضح ،بهصورت مخطط و
گاهی متمایل به شبکهای هستند .گوشه  Inferopostealگرد و

فاقد دندانه است Postabdomen .طویل ،در کنار مخرج اندکی
پهن و دارای دندانههای حاشیهای بسیار ریز و متعدد میباشد.
ناخن دراز بوده ،یک خار پایهای دارد .طول جنس ماده  0/5و
جنس نر  0/1میلیمتر است .رنگ اغلب زرد و شفاف است.
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شکل:9

شمای کلی گونه Alonella diaphana

 )Aروستروم )B ،چشم مرکب D، ocellus )C ،و ( claw )E ،postabdomen)Gناخن) )F ،خار پایهای

 Alona sp.تمام خصوصیات ظاهری جنس  Alonaرا دارا
میباشد .اما روستروم به شکل نیمدایره بوده ،همین ویژگی آن

را از سایر اعضای این جنس متمایز و شناسایی را دشوار

مینماید.

شکل : 11شمای کلی گونه  )A :Alona spروستروم نیمدایرهای )B ،آنتنها

 فرم کلی بدن  Chydorus faviformisگرد و کفهها داراینقوش چندضلعی عمیق هستند Postabdomen .کوتاه ،عریض و
گوشه پیش مخرجی برجسته است .از نظر شکل و اندازه

بیشترین شباهت را به گونه  Chydorus sphaericusدارد .طول
در جنس ماده به  0/5-0/2میلیمتر میرسد و به رنگ زرد تا
قهوهای روشن دیده میشوند.

شکل : 11شمای کلی گونه Chydorus formis

سمت چپ؛ بافت شبکهای عمیق بر روی کاراپاس ،سمت راست؛  )Aروستروم )B ،آنتنول )C ،چشم مرکب،ocellus )D ،
 )F ،postabdomen )Eروده ،وسط؛ اجزای ) G :postabdomenناخن )H ،خار پایهای )I ،خارهای مخرجی )J ،مخرج
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 گونه ) Chydorus latus (Sars, 1862شباهت زیادی بهگونه  C. sphaericusداشته ،نسبت به آن جثه بزرگتری دارد.
 Mandibleبالفاصله پشت تقاطع سر و کفهها قرار گرفته است.
 Postabdomenدارای  40تا  41خار حاشیهای است .در برخی

سال هشتم ،شماره  ،1بهار 1315

موارد ناخنها تنها یک خار پایهای دارند .معموالً به رنگ زرد تا
قهوهای تیره دیده میشوند .طول جنس ماده  0/1-0/1میلیمتر
است.

شکل :12شمای کلی گونه Chydorus latus

)Aروستروم)B ،آنتنول)C ،قوس سطح پشتی بدن)D ،تخم

 قوس سطح پشتی بدن در گونه  Chydorus gibbusدرناحیه قدامی و خلفی صاف و بنابراین در حاشیه پشتی یک
بخش کوهان مانند بهوجود آمده است .کفهها دارای بافت
شبکهای هستند .سر کوچک و روستروم اندکی از کفهها جلوتر

دیده میشود Postabdomen .دارای  1تا  40دندانه حاشیهای
است .به رنگهای زرد تا قهوهای مشاهده میشوند .جنس ماده
تا  0/5میلیمتر طول دارد.

شکل :13شمای کلی گونه Chydorus gibbus

 )Aروستروم )C ،labrum )B ،چشم مرکب )F ،postabdomen )E ،ocellus )D ،سطح پشتی صاف شده

فرم کلی بدن در گونه sphaericusکروی یا بیضوی و پهن است .پوسته معموالٌ شبکه
ای ،گاهی صاف ( ،)Chydorus sphaericus, var.گاهی نقطه
نقطه ( )Chydorus sphaericus var.و یا مرتفع ( Chydorus
 )sphaericus var.میباشد Fornix .به سمت روستروم باریک
شده ،سیتاهای بویایی در انتهای آنتنول قرار دارندPostabdomen .
)Chydorus (O.F.Müller, 1785

دارای  1تا  9دندانه حاشیهای است .ناخنها کوچک و خارهای
پایهای ،بسیار ریز هستند .طول جنس ماده  0/3-0/5و جنس نر
 0/1میلیمتر است .معموالٌ به رنگ زرد روشن تا قهوهای تیره
دیده میشوند.
مورفولوژی در این گونه ،بسیار پیچیده و شناسایی بسیار
مشکل بوده ،ممکن است بهراحتی با سایر گونهها اشتباه گرفته
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شود .یکی از گونه های نزدیک و مشابه با  C. sphaericusگونه
نادر  C. faviformisاست .تفاوت اصلی در این دو گونه وجود

بافت شبکهای بسیار عمیق در  carapaceگونه
است.

C .faviformis

شکل : 14شمای کلی گونه Chydorus sphaericus
 )Aروستروم )B ،آنتنولpostabdomen)D ، labrum )C ،

 در گونه  ،Pleuroxus hamulatusگوشهگرد و بدون دندانه ،روستروم بلند و اندکی خمیده و Labrum
گرد و ممتد است .کفهها دارای بافت شبکهای و شیارهای طولی
هستند ..خار جفت اول پاها در جنس ماده دارای قالب بوده این
Inferopostal

ویژگی اصلیترین وجه تمایز در شناسایی این گونه محسوب
میشود Postabdomen .دارای  41تا  41عدد خار حاشیهای
است .رنگ این گونه زرد شاخی و اغلب در حاشیه پشتی اندکی
تیرهتر است .طول جنس ماده به  0/2میلیمتر می رسد.

شکل : 15شمای کلی گونه Pleuroxus hamulatus
 )Aروستروم )B ،آنتنول )C ،چشم مرکب )F ،labrum )E ،ocellus )D ،قالب روی پای اولpostabdomen)G ،

بحث
در میان گروههای سختپوستان کوچک دریاچهها ،باالترین
میزان تنوع و تراکم در رده کالدوسرا در میان گیاهان آبزی
گزارش گردیده است .بسیاری از کالدوسرهای خانوادهChydoridae
از پریفیتونهای اپیفیت تغذیه میکنند و بنابراین بهشدت
وابسته به گیاهان آبزی هستند اما  Simocephalus vetulusیک
فیلترکننده سریع بوده ،بهراحتی در شرایط زیستگاهی متفاوت
سازگار میگردد (.)4991 ، Paterson
421

در این مطالعه و در دریاچه گهر کوچک در مجموع 45
گونه کالدوسر شناسایی گردید .از جنس  Simocephalusسه
گونه و گونه اول گونه  Simocephalus expinosusمشخص
گردید .این گونه در تمامی قارهها وجود دارد ،اما پراکنش آن
بسیار محدود بوده ،مختص مناطق خاصی از هر قاره است .این
گونه کالدوسر ،از ساکنین برکهها و دریاچههای کوچک بهشمار
میرود ،به هنگام تغذیه خود را به گیاهان آبزی میچسباند و
فراوانی آن در میان گیاهان غوطهور افزایش مییابد ( Duiganو
 .)4994 ،Kovachواریته دیگر این گونه Simocephalus
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? expinosus var.نیز در دریاچه مشاهده شد که به لحاظ
مورفولوژیک و بویژه فرم کاراپاس متمایز بود.
گونه  Simocephalus vetulusپراکنش وسیعی در دنیا
دارد اما در دریاچههای کم عمق با غلبه گیاهان غوطهور (بدون
ناحیه پالژیک مشخص) بهخوبی غلبه مییابد و از گونههای
مرتبط با گیاهان غوطهور ) (plant associatedبهشمار میرود
(.)4991 ،Paterson
 Ceriodaphnia reticulataشناسایی شده در دریاچه گهر
کوچک ،از گونههای رایج با پراکنش وسیع بوده ،کالدوسر غالب
در دریاچههای کوچک کوهستانی ) )tarnو ناحیه لیتورال
دریاچههای بزرگ بهشمار میرود .این گونه در تابستان آبهای
باز و در پاییز آبهای لیتورال را برای زندگی ترجیح میدهد و
در روز به سوی آبهای باز و در شب به سوی ناحیه لیتورال
مهاجرتهای فعال افقی دارد ( Smileyو .)4991 ،Tessier
 Scapholeberis kingiدر تمام قسمتهای برکهها و
دریاچههای پوشیده از گیاهان غوطهور دیده میشود و معموالٌ
در سطح یا نزدیکی سطح آب به پشت شنا میکند .فرمهایی از
این گونه با خار یا برآمدگی جلویی در نواحی قطبی شمال
آمریکا یافت شده است (.)4959 ،Edmondson
از جنسهایی که گونههای متنوعی از آن در این مطالعه
مشاهده شد میتوان به جنس  Alonaاشاره نمود .گونه Alona
 quadrangularisپراکنش وسیعی در تمام قارهها دارد ،اغلب در
حاشیه برکهها و دریاچهها و همچنین برروی بستر آبهای باز
دیده میشود .از معدود گونههایی است که هرچند برای زندگی
در میان رسوبات (گل و الی) سازگاری خاصی ندارد ،اما در آبهای
نزدیک به سطح بستر زندگی میکند و در اکثر مطالعات فقط
از ناحیه لیتورال دریاچههای عمیق و دریاچههای کوچک
پوشیده از گیاه گزارش گردیده است ( Geraldsو ،Bovida
 .)1001همچنین تراکم آن در آبهای گرم (ماههای گرم) و در
میان گیاهان غوطهور از جمله  Myriophylumبه حداکثر میرسد
( Basinskaو همکاران.)1009 ،
 Alona affinisبزرگترین گونه جنس  Alonaبهشمار
میرود و پراکنش وسیعی در حاشیه برکهها ،دریاچههای
پوشیده از گیاهان آبزی و بهویژه در اطراف گیاهان نی و آبهای
گلآلود دارد و در برابر روند افزایش تروفی بهخوبی مقاومت
میکند ( .)4959 ،Edmondsonگونه دیگر این جنس Alona
 gutataنیز پراکنش وسیعی در آبهای دنیا دارد .شناسایی گونه
متمایز دیگر ،Alona sp. Alonaبا روستروم نیمدایرهای مشخص،
میسر نگردید Alonella diaphana .که در دریاچه گهر
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شناسایی گردید ،از گونههای بسیار نادر جنس  Alonellaبوده،
بهندرت در برکهها و حاشیه دریاچهها دیده میشود (،Edmondson
.)4959
از جنس  Chydorusدر این مطالعه  1گونه شناسایی
گردید .اولین گونه Chydorus faviformis ،گونهای نادر است که
تنها در آمریکا و کانادا مشاهده شده استChydorus faviformis.
گونهای  epibenthicبوده ،فقط به هنگام شب به سوی الیههای
باالتر آب حرکت میکند ،لذا در آبهای لیتورال ،نزدیک ساحل
و اغلب در میان جلبکهای رشتهای زندگی میکند ( Geraldsو
 .)1001 ،Bovidaگونه دیگر Chydorus latus ،نیز از گونههای
نادر آبهای لیتورال محسوب میشود که در قاره آمریکا تنها در
نزدیکی دریاچه  Erieدیده شده است ( .)4959 ،Edmondsonگونه
سوم Chydorus gibbus ،نیز گونهای نادر بوده ،در قاره آمریکا
تنها در شمال ایاالت متحده و کانادا یافت میشود (،Edmondson
 .)4959اما  Chydorus sphaericusدر انواع دریاچهها و تمام
مناطق اقلیمی جهان ،حتی در قطب نیز قادر به زندگی است و
فراوانی افراد این گونه با افزایش میزان تروفی افزایش مییابد،
لذا نمیتوان آنرا معرف و شاخص شرایط خاص اکولوژیک
قلمداد نمود ( Chydorus sphaericus .)1009 ،Nevalainenنیز
از کالدوسرهای مرتبط با گیاهان غوطهور بوده ( Stansfieldو
همکاران ،)4991 ،مطالعات نشان داده است این ارتباط و
پیوستگی از ارتباط  Simocephalus vetulusکمتر است ،بهطوری
که  Chydorus sphaericusاز آبهای پالژیک بسیاری از
دریاچهها نیز گزارش شده است ( Cryerو 4912 ،Townsend؛
.)4912 ،Boikova
 Pleuroxus hamulatusشناسایی شده در دریاچه گهر
کوچک ،در آبهای پوشیده از گیاه و برکهها دیده میشود .این
گونه نیز مانند  Simocephalus vetulusپراکنش وسیعی ندارد،
در جنوب ایاالت متحده و  New Englandدیده شده ،فرمهای
جنوبی آن از ناحیه مرکزی -شمالی گزارش نشده است ،اما در
دریاچههای کم عمق با غلبه گیاهان غوطهور (بدون ناحیه
پالژیک مشخص) بهخوبی غلبه مییابد و از گونههای مرتبط با
گیاهان غوطهور بهشمار میرود ( Geraldsو .)1001 ،Bovida
اشاره شد که دریاچه گهر کوچک در شرایط غلبه گیاهان غوطهور
( )macrophyte dominanceقرار دارد و لذا هیچگونه کالدوسر
پالژیک در میان نمونهها مشاهده نشد و میان جمعیت شتاسایی
شده در این دریاچه تشابه چشمگیری با جمعیت و گونههای
گزارش شده از دریاچههای کم عمق و ناحیه لیتورال دریاچههای
عمیق مورد مطالعه در دنیا (شرایط اکولوژیک مشابه) مشاهده
361
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 هم چنین مرور منابع و گزارشات نشان داد مطالعه در مورد.شد
 بهویژه سختپوستان کوچک کالدوسر،غنای گونههای زئوپالنکتونی
 بسیار محدود،در پیکرههای آبی کوچک و کم عمق دنیا و ایران
، و همکارانVanni ؛4991 ، و همکارانStansfield( است
 در مطالعه حاضر و در راستای جبران کمبودها و آغاز.) 4991
حرکت در زمینه شناخت دقیق تاکسونومی و ساختار جمعیت
ذخایر زیستی اکوسیستمهای ارزشمند آبی کشور با تمرکز بر
.کالدوسرا یک کلید شناسایی تصویری طراحی گردید

تشکر و قدردانی
 مسئولین و کلیه کارشناسان،با سپاس فراوان از مدیریت
محترم اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان که
 قدردانی ویژه از جناب.پایه ریزی این تحقیق را برعهده داشتند
آقای مهندس خسرو بهلولی رئیس محترم منطقه حفاظت شده
اشترانکوه و کلیه محیطبانان زحمتکش منطقه و بهخصوص
.پاسگاه دریاچه گهر که سختی کار میدانی را آسان نمودند
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