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 چکیده

های آب هستند که با به جریان انداختن مواد مغذی نقش مهمی در اکولوژی اکوسیستم Rotifera میکروسکوپی آبزی متعلق به شاخه روتیفرها جانوران

روند. با توجه به نقش مهم این گروه از کار میههای آبی بعنوان نشانگرهای شرایط زیست محیطی زیستگاههکنند. روتیفرها همچنین بشیرین ایفا می

ها، این مطالعه با هدف سنجش برخی از فاکتورهای غیرزیستی در دو های آبی و نیاز به کشف تنوع زیستی آنهای غذایی اکوسیستمرن در زنجیرهجاندا

برداری نمونهروی الگوی پراکنشِ روتیفرها طراحی و اجرا گردید.  غرب ایران و بررسی تأثیر این فاکتورهاآبگیر بهلول کندی و کانی برازان واقع در شمال

صورت فصلی انجام گرفت. برای تعیین فراوانی ، اکسیژن محلول و هدایت الکتریکی بهpHهای آب شامل دما، گیری مقادیر شاخصاز روتیفرها و اندازه

روش گونه روتیفر شناسایی گردید.  28ها در واحد حجم آب صورت گرفت. در این بررسی، در مجموع، ها، شمارش آنهر تاکسون در هر یك از ایستگاه

. نتایج موید گرفتمورد استفاده قرار و متغیرهای محیطی  ای روتیفرهافراوانی گونهتجزیه و تحلیل ارتباط بین  ( برایCCAکانونی ) همبستگیآنالیز 

با الگوهای پراکنش روتیفرها، در هر دو اکوسیستم بهلول کندی  یکیالکتر تیهدا ومحلول  ژنیاکسداری بین نیو مع مثبت همبستگیکه  ندایهاین فرض

 ای روتیفرها را تحت تأثیر قرار دهد.تواند تنوع گونهکه، تغییرات فصلی عوامل محیطی میوجود دارد و اینبرازان واقع در شمالغرب ایران تاالب کانیو 
 

 .یکانون یآنالیز همبستگ ای،تنوع گونه یطی،عوامل مح یفر،روت کلیدی: واژگان

 

 مقدمه

ها در بسیاری از روتیفرها از مهمترین زئوپالنکتون

-Peláez) آیندشمار میهای آبی بهزیستگاه

Rodríguez, 2002.) های ها و گونهبرخی از جنس

تر از سایر تغییرات محیطی بسیار سریعروتیفر به

رسد که نظر میهها پاسخ داده و بزئوپالنکتون

های حساسی برای تعیین تغییر کیفیت آب، شاخص

 Tellioğluet et) شدن و آلودگی باشندمقادیر غنی

al., 2007.) 

اصلی های غذایی، از ارکان ها و شبکهزنجیره

ترین موضوعات مورد توجه ها و از جذابحیات در آب

ها باشند. عناصر و اجزای این زنجیرهمحققین می

ای هستند و وجود هر دارای ارتباطات در هم پیچیده

های یك از این اجزا و ارتباطات برای ادامه چرخه

حیاتی موجودات و پایداری کل یك اکوسیستم، و 

 Chang) ضروری استهای زیستی حتی سایر شبکه

et al., 2005 .) اگرچه نقش نسبی شرایط اکولوژیکی

های بیولوژیکی مختلف یا در داخل در بین سیستم

 ,Devetter)یك سیستم ممکن است متغیر باشد 

آگاهی در مورد نظم موجود در ساختار (. 1998

شیرین برای درک بهتر اصول های آباکوسیستم

 است ضروری هامزیربنایی عملکرد این اکوسیست

(Mityanina and Galkovskaya, 2005) .به

های اثر متقابل موجودات زنده و ویژگی عالوه، مطالعه

های آبی در تفسیر پویایی جمعیت فیزیکی محیط

 ,.Pollard et alباشد )موجودات زنده بسیار مهم می

1998 .) 

های اخیر مطالعات انجام شده بر روی در سال

-ای بیمحیطی بر فراوانی و غنای گونهتاثیر عوامل 

تکنیك مهرگان آبزی از جمله روتیفرها از طریق 

ترین در حال افزایش است. رایج هآماری چند متغیر

ی کانون یهمبستگ زیآنالشکل مدل خطی عمومی 

باشد که رابطه بین دو مجموعه از متغیرهای می

 دهد. مطالعاتی چونرا مورد بررسی قرار می چندگانه

 Ter Braakو Smilauer (1998 ،)Rundle  و

 (،2011و همکاران ) Duggan (،2011) همکاران
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Sharma  وSharma  (2012)  با کمك آنالیز

-همبستگی کانونی ارتباط بین ترکیب جمعیتی بی

 اند.مهرگان با عوامل محیطی را مورد بررسی قرار داده

مهرگان آبزی، روتیفرهای ایران همانند سایر بی

ترین منابع از قدیمیاند. ر مورد مطالعه قرار گرفتهکمت

 Heinz Löffler توان به مقاله موجود می

اشاره کرد. این محقق  (1961)آلمانی  لیمنولوژیست

مهرگان آبزی فالت در مطالعات خود به معرفی بی

 Birshtainایران از جمله روتیفرها پرداخت. پروفسور 

مهرگان بی"در بخشی از کتاب  (1968)و همکاران 

روتیفرهای دریای خزر را گزارش نمود.  "دریای خزر

ای نیز در برخی مراکز دانشگاهی و مطالعات پراکنده

توان تحقیقاتی کشور صورت گرفته است، از جمله می

، 1995و همکاران )  Shayestehfarبه مطالعات

( در دریاچه پریشان و رودخانه کر 2011و  2008

و همکاران   Hakimzadeh Khoeiن فارس،استا

(2011،)Kordbacheh  وRahimian  (2012و ) 

Reihan Reshteh  وRahimian  (2012 اشاره )

، یك مطالعه جامع 2011تا  2008های طی سال کرد.

اجرا و  ژوهشکده آرتمیا و آبزیان دانشگاه ارومیهدر پ

های روتیفر برخی از آبگیرهای سه استان نمونه

غربی، خوزستان و هرمزگان در این طرح آذربایجان

نتایج طرح شامل  مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت.

در  هاییگونه روتیفر و گزارش 120شناسایی بیش از 

 ,Malekzadeh Viayeh) چندین نشریه معتبر

2011; Khaleqsefat, 2011; Malekzadeh 

Viayeh and Špoljar, 2012; Malekzadeh 

Viayeh et al., 2014) باشد.می  

ها در این مطالعات خصوصیات اکولوژیکی زیستگاه

که مورد توجه کمی قرار گرفته است، در حالی

 خصوصیات فیزیکوشیمیایی نقش اصلی را در تشکیل

ها ایفا های موقت و ترکیب جمعیتی آناکوسیستم

کنند. امروزه درجات مختلفی از تاثیر ساختار می

ها و خصوصیات ی ماکروفیتونهزیستگاه، غنای گ

مهرگان شناخته شیمیایی آب بر ترکیب جمعیتی بی

  (.Atashbar et al., 2014) شده است

های غذایی با توجه به اهمیت روتیفرها در زنجیره

ها، های آبی و نیاز به کشف تنوع زیستی آناکوسیستم

ها، ضروری است تا همچنین کاربردهای متعدد آن

ها های زیستی آنروی تنوع و جنبه بررسی بیشتری

صورت گیرد. از این رو، این مطالعه با هدف سنجش 

برخی از فاکتورهای غیرزیستی در دو آبگیر بهلول 

غرب ایران و کندی و کانی برازان واقع در شمال

روی الگوی پراکنشِ  بررسی تأثیر این فاکتورها

 روتیفرها طراحی و اجرا گردید.

 

 هامواد و روش

دو اکوسیستم آبی : ی مورد مطالعههااکوسیستم

اند غربی واقع شده شده در استان آذربایجانانتخاب

کندی( با موقعیت اکوسیستم اول )بهلول .(1)شکل 

در  "E44°56'39.5"   N39°26'17.2جغرافیایی

-شمال استان، در شهرستان ماکو و روستای بهلول

و یك استخر طبیعی فصلی محسوب  کندی قرار دارد

با  برازان(شود. اکوسیستم دوم )تاالب کانیمی

 "E45°45'43.2"  N37°01'52.3موقعیت جغرافیایی 

-های مهاباده آبریز رودخانهضدر قسمت شمالی حو

ترین رود واقع است و یکی از مهمچای و سیمینه

های جنوب دریاچه ارومیه و زیستگاه پرارزشی تاالب

عالوه، این اکوسیستم هباشد. بپرندگان آبزی می برای

برخالف اکوسیستم اول حاوی پوشش گیاهی غنی 

-نمونه دوم اکوسیستم ادیز وسعت علتهبباشد. می

 و یشمال ضلع دو نقاط متعددی واقع در در یریگ

. در این مطالعه، دو آبگیری گرفت انجام تاالب یشرق

دو نقطه دور از  انتخاب شدند که از نظر جغرافیایی در

های اند و متعلق به سیستمهم در استان واقع شده

ند. این دو اکوسیستم هست هیدرولوژیکی مختلف

رغم داشتن اشتراکات غیرزیستی بسیار، از نظر علی

های زیست محیطی، مانند تراکم برخی از ویژگی

-های گیاهی و منبع تأمین آب، از هم متفاوتپوشش

 اند.

برداری از نمونه: هاسنجشبرداری و نمونه

ها در ماه وسط هر فصل و طی پاییز و اکوسیستم
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صورت گرفت.   87و  بهار و تابستان  86زمستان 

 20کردن حجمی در حدود های روتیفر با فیلترنمونه

شده لیتر از آب مناطق ساحلی و نقاط متعدد تعیین

در هر دو اکوسیستم با استفاده از تورپالنکتونی با 

های آوری گردید. پالنکتونمیکرون جمع 30چشمه 

 لیترمیلی 400 های حاویتغلیظ شده سپس به بطری

درصد  4نتقل و در محلول فرمالدهید اتیلن مپلی

شدند و به آزمایشگاه منتقل گردیدند. عالوه بر  تثبیت

های هایی هم از پوشش گیاهی و جلبكاین، نمونه

برازان برای مطالعه روتیفرهای موجود در تاالب کانی

آوری و فیکس گردید. چسب موجود در آن جمعگیاه

های ز شاخصبرداری، مقادیر برخی ادر هنگام نمونه

اصلی فیزیکوشیمیایی آب شامل شوری، دما، اکسیژن 

(، با استفاده از ECو هدایت الکتریکی ) pHمحلول، 

های دیجیتال و دقیق سنجیده شدند. در دستگاه

های فیزیکوشیمیایی مقادیر فصلی شاخص 1جدول 

 . اندآب در هر اکوسیستم درج شده

بدن روتیفرها از سه ناحیه : شناسایی روتیفرها

های شده است. بخش اصلی سر، تنه و پا تشکیل

دار رأسی شاخص بدن روتیفرها شامل یك اندام مژه

که شامل مجموعه ایبنام تاج یا کورونا، حلق ماهیچه

 ای پیچیده از ساختارهای شبیه آرواره به نام تروفی

است و دیواره ضخیم بدن که غالف یا لوریکا نامیده 

 (. کورونا، تروفی، لوریکا و پاSegers, 2004شود )می

های مورفولوژیکی مهم برای شناسایی از ویژگی

 جنس حد در روتیفرهایی شناسا روتیفرها می باشند.

یی بزرگنما بای نور کروسکوپیم از استفاده با گونه و

( و کلیدهای شناسایی معتبر، از X 100-40) مناسب

-تاالب کانیو  ("39°26'17.2 (N 44°56'39.5"Eکندی آبگیر بهلولغرب ایران )های مورد مطالعه در شمالموقعیت ایستگاه - 1شکل 

 (.("N 45°45'43.2"E 37°01'52.3برازان )

 

 .یرانواقع در شمال غرب ا یبرازان و بهلون کند یکان هاییستگاهآب در ا یمیاییشیزیکوف یفاکتورها یفصل ییراتتغ -1جدول 

 ایستگاه بهلول کندی برازانکانی

 فصل  86پاییز  86زمستان  87بهار  87تابستان  86پاییز  86زمستان  87بهار  87تابستان 

0 3 7/1 5/4 1 4 5 5/5 
 شوری
(ppt) 

5/27 18 5/6 9 24 20 2 2/8 
 دما 
 گراد()سانتی

11 2/8 3/5 7 2/10 8/9 5/4 6 
 اکسیژن محلول 

 گرم در لیتر()میلی
8/8 10 5/8 5/9 5/9 1/8 8 9/8 pH 

205 253 193 247 202 170 200 210 
 هدایت الکتریکی 

 )میکرو موس بر سانتیمتر(
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Koste ( ،1995)Segers ( ،1997 )( 1978جمله )

De Smet  وPourriot ( ،2002 ) Nogrady و

Segers جا که تشکیالت دهانی، صورت گرفت. از آن

-تروفی، از صفات کلیدی در شناسایی بسیاری از گونه

باشد، عالوه بر بررسی خصوصیات های روتیفر می

مورفولوژیکی، این قسمت از بدن روتیفرها با استفاده 

-استخراج گردید. بدین De Smet (1998) از روش

ها به صورت انفرادی روی الم صورت که ابتدا روتیفر

 NaOCl 5قرار گرفتند. پس از افزودن چند قطره  

ها که های نرم بدن حل شده و آروارهبافتدرصد 

تری دارند، روی الم باقی تر و مقاومساختار سخت

ماندند و  برای شناسایی مورد استفاده قرار گرفتند. با 

 استفاده از دوربین متصل به میکروسکوپ از اغلب

های مورد بررسی که دارای کیفیت مناسب نمونه

هایی تهیه و برای افزایش کیفیت و اعتبار بودند عکس

ها، جهت تأیید نهایی برای محققین شناخته شناسایی

های شناسایی شده شده خارجی  ارسال گردید. گونه

از دانشگاه  Hendrik Segersتوسط آقایان دکتر 

از دانشگاه  Willem De Smetگنت بلژیك، دکتر 

از کالج   Diego Fontanetoآنتورپ بلژیك، دکتر

از دانشگاه  Russell Shielسلطنتی لندن و دکتر 

آدالید استرالیا مورد تأیید قرار گرفتند. برای تعیین 

ها، فراوانی هر تاکسون در هر یك از اکوسیستم

لیتر( صورت  1شمارش آن در واحد حجم آب )

گرفت. ارتباط بین فراوانی هر گروه از روتیفرها و 

متغیرهای محیطی، توسط آنالیز همبستگی کانونی 

(Canonical-correlation analysis- CCA مورد )

 سنجش قرار گرفت.

 

 نتایج

آوری شده از های روتیفر جمعبررسی نمونه

گونه از  28های مورد مطالعه، بیانگر وجود اکوسیستم

خانواده از شاخه روتیفرها  10جنس متعلق به  16

بود. متوسط طول و عرض لوریکا، متوسط طول و 

پارامترهایی عرض کورنا و مورفولوژی تروفی از جمله 

بیومتریك و مورفومتریکی بودند که برای شناسایی و 

بندی روتیفرها مورد استفاده قرار گرفتند. در کالسه

شده در هر یك های شناساییفهرست گونه 2جدول 

برداری شده و میانگین فراوانی هر های نمونهاز مکان

اند. تعداد گونه، به صورت تعداد در لیتر، ارائه شده

محلول،  : اکسیژنDOآب، : شوریSaliدر فصول مختلف در ارتباط با فاکتورهای متغیر محیطی ) 2و  1با دو محور   CCAآنالیز - 2شکل 

Tem درجه حرارت آب :EC .هدایت الکتریکی :Bکندی و : بهلولKبرازان.: کانی a :( نمودار فصلSp ،بهار :Sum،تابستان : Aut ،پاییز :Win :

ها اسامی گونه 28تا  1ها. شماره ها، فاکتورهای محیطی و شماره گونه: نمودار ایستگاهbشده؛ زمستان(، ایستگاه و فاکتورهای محیطی متغیر انتخاب
 به ترتیب زیر است:

B. plicatilis 2. B. leydigi 3. B. angularis 4. B. quadridentatus 5. K. irregularis 6. K. tecta 7. N. acuminata 8. N. squamula 

9. L. bulla 10. L.closterocerca 11. L. luna 12. E. saundersiae 13. E. dilatata 14. L. ovalis 15. L. patella 16. C.catellina 

17. C.gibba 18. C. forficula 19. E. najas 20. T. pocillum 21. S. pectinata 22. S. littoralis 23. P. dolichoptera  24. 

F.longiseta  25. F. terminalis 26. H. bulgarica P. remata 27. R. rotatoria 28. .R. tardigrada  
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کندی و های روتیفر شناسایی شده در بهلولگونه

گونه بودند. دو  24و  17ترتیب، برازان، بهکانی

گونه روتیفر مشابه بودند.  13اکوسیستم دارای 

تنها در  Bdelloideaروتیفرهای متعلق به زیررده 

-برازان مشاهده شدند. با بررسی خانوادهایستگاه کانی

های نوادههای شناسایی شده در دو ایستگاه، خا

Brachionidae (5/28%و )Notommatidae  

ای ترتیب، دارای بیشترین غنای گونه( به2/14%)

  بودند.

کندی ها نشان دادند که در ایستگاه بهلولبررسی

 pectinataمتعلق به  ایباالترین فراوانی گونه
Synchaeta  عدد در لیتر بوده  1335با تراکم حدود

های روتیفر این اکوسیستم تراکمی کمتر و سایر گونه

برازان، تاالب کانیعدد در لیتر داشتند. در  1000از 

سه گونه دیگری که دارای بیشترین تراکم بودند، به 

 ovalis Lepadella، Lecaneترتیب، عبارت از 

bulla  وforficula Cephalodella  با تراکم حدود ،

از جمله روتیفرهای غالب  عدد در لیتر بودند. 2000

بودند که  bdelloidaeدیگر این تاالب، اعضای رده 

-عدد در لیتر بود. به 1300ا در حدود تراکم آنه

طورکلی، فراوانی روتیفرها در اکوسیستم دوم بیشتر 

کندی در بهلول برداری از ایستگاهبود. از طرفی نمونه

 پذیر نبود.زدگی امکانفصل زمستان به علت یخ

نشان  2در شکل  کانونی همبستگی آنالیز نتایج

 3/82، در مجموع، CCAاست. دو محور داده شده

 اول دهند، محورمی تشکیل را درصد از تنوع کل

 هایلیتر آب( گونه یك)بر حسب تعداد روتیفر در  یفراوان یانگینو م یایدب یقشده در کجا دق ییشناسا یفرروت هایگونه یستل -2جدول 

 .یستگاهشده در هر ا ییشناسا

 خانواده هاگونه کندیبهلول برازانکانی

0 317 Brachionus plicatilis Müller, 1786 Brachionidae 

1105 0 B. angularis Gosse, 1851  

1341 719 B. leydigi Cohn, 1862  

842 605 B. quadridentatus (Hermann, 1783)  

1205 0 Keratella irregularis (Lauterborn, 1898)  

797 456 K. tecta (Gosse, 1851)  

611 0 Notholca acuminate(Ehrenberg, 1832)  

947 0 N.squamula (Müller, 1786)  

2085 978 Lecane bulla (Gosse, 1851) Lecanidae 

747 654 L.closterocerca (Schmarda, 1853)  

598 270 L. luna (Müller, 1776)  

431 0 Encentrum saundersiae (Hudson, 1885) Dicranophoridae 

829 0 Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832 Euchlanidae 

2213 821 Lepadella ovalis(Müller, 1786)  

89 0 L. patella (Müller, 1773)  

1180 0 Cephalodella catellina (Müller, 1786) Notommatidae 

2004 0 C. forficula (Ehrenberg, 1832)  

0 445 C. gibba (Ehrenberg, 1832)  

879 980 Eosphora najas Ehrenberg, 1830  

267 113 Trichotria pocillum (Müller, 1776) Trichotriidae 

926 835 Synchaeta littoralis Rousselet 1902 Synchaetidae 

540 1335 S. pectinata Ehrenberg, 1832  

894 978 Polyarthra dolichoptera (Idelson,1925)  

0 208 Filonia longiseta (Ehrenberg, 1834) Filiniidae 

0 525 F. terminalis (Plate, 1886)  

416 340 Hexarthra bulgarica (Wiszniewski, 1933) Hexarthridae 

378 0 Philodina roseola Ehrenberg, 1832 Philodinidae 

1338 0 R.tardigrada (Ehrenberg, 1832)  

 

http://www.nies.go.jp/chiiki1/protoz/morpho/rotifera/r-lecan2.htm#Lecane (Monostyla) bulla (Gosse, 1851)
http://www.nies.go.jp/chiiki1/protoz/morpho/rotifera/r-lecan2.htm#Lecane (Monostyla) closterocerca
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 ترین، محور اول، مهم%5/34محور دوم  و 8/47%

 در اکسیژن زیست محیطی مربوط به افزایش شیب

 شیب هدایت الکتریکی است. دومین مقابل افزایش

درجه حرارت  2زیست محیطی مهم با توجه به محور 

محلول و باشد. اکسیژن در مقابل شوری و دما می

هدایت الکتریکی متغیرهای اصلی زیست محیطی 

موثر بر فراوانی روتیفرها در هر دو ایستگاه مورد 

مطالعه، به ویژه در بهار بودند. در بهلول کندی بهار و 

پاییز با درجه حرارت باال و شوری پایین همراه بود. در 

برازان، شوری آب در فصل تابستان که، در کانیحالی

های مربوط د. بر اساس این آنالیز، طرح نمونهباالتر بو

به بهار در یك انتها و طرح نمونه های دیگر در انتهای 

الگوی حضور  B2دیگر قرار گرفت. نمودار شکل 

های روتیفر را در امتداد شیب متغیرهای محیطی گونه

 Notholcaکند مشخص می سنجیده شده

squamula،Hexarthra bulgarica   و

dolichoptera Polyarthra  با شوری آب باالتر

تر تواند با درجه حرارت آب پایینمرتبط بودند که می

و  dilatata Euchlanisنیز مربوط باشند. 

quadridentatus Brachionus هایی با گونه

تر نسبت به درجه حرارت باالی آب همبستگی مثبت

 بودند. 

 

 بحث 

زیستی به های تنوع ای و شاخصالگوهای غنای گونه

 آب شیرین هایسیستم توصیف برای ایطور گسترده

تعداد کمی  با این حال، گیرند.مورد استفاده قرار می

 های مختلفمقیاس در از مطالعات، تنوع زیستی را

 Steinbergاند )زمانی و مکانی مورد بررسی قرار داده

et al., 2009طور مشخص هب آبزیان های(. زیستگاه

ی دهندهند، که این ناهمگنی نشانهست ناهمگن

غلظت موادغذایی و مقادیر  های برجسته درتفاوت

 بنابراین، باشد.های فیزیکی و شیمیایی میشاخص

مشاهده توزیع ناهمگن موجودات آبزی، از جمله 

های مختلف تعجب ها و زماندر زیستگاه روتیفرها،

(. طبق پیشنهاد Wallace et al., 2006آور نیست )

Schöll  وKiss (2008 شرایط هیدرولوژیکی )

طور مستقیم و غیرمستقیم توانند بهآبگیرها می

 ها را تحت تاثیر قرار دهند.اجتماعات پالنکتون

بهلول دو اکوسیستم انتخاب شده )آبگیرهای 

عنوان دو آبگیر ( در این مطالعه بهکندی و کانی برازان

ای هدور از نظر جغرافیایی و متعلق به سیستم

اند، اگرچه اشتراکات هستن هیدرولوژیکی مختلف

های غیرزیستی بسیاری دارند، از نظر برخی از ویژگی

های گیاهی و زیست محیطی، مانند تراکم پوشش

 اند. منبع تأمین آب، با هم متفاوت

های بیشتری از برازان دارای گونهآبگیر کانی

از  تواند ناشیروتیفرها با تراکم باالتر بود که می

پوشش گیاهی بیشتر آن باشد. نقش پوشش 

ها در ایجاد جوامع متنوع روتیفرها در ماکروفیت

 Castro etمطالعات متعددی به اثبات رسیده است )

al., 2005; Claps et al., 2011 .) روتیفرهایی که

های نوسانات شوری شناخته کنندهعنوان تحملبه

برازان  ب کانی(، در تاالSilva et al., 2009اند )شده

که مقادیر شوری آن در تمام فصول سال باالتر ثبت 

شد یافت شدند. با این حال، از آنجا که مقادیر شوری 

گیری شده در این مطالعه هنوز در محدوده اندازه

رسد نظر میههای شیرین بود، بعید بمنسوب به آب

که حتی شوری باالتر اثرات منفی بر روی تنوع و 

 وتیفرها داشته باشد.تجمع جوامع ر

نتایج حاصل از آنالیز همبستگی کانونی در این 

ی نقش قابل توجه متغیرهای مطالعه، تأییدکننده

های دهی جوامع روتیفرهای سیستممحیطی در شکل

-باشند. در میان پارامترهای محیطی اندازهآبی می

گیری شده، اکسیژن محلول و هدایت الکتریکی 

اوانی فراوانی روتیفرها بودند. موثرترین عوامل در فر

تاثیر مثبت غلظت اکسیژن محلول در فراوانی 

جا که روتیفرها قابل پیش بینی بود. عالوه براین، از آن

های روتیفر ساکنان آب شیرین بسیاری از گونه

آور نیست که هدایت الکتریکی معمولی هستند، تعجب

تر را برای رشد و تولیدمثل ترجیح دهند. پایین

طالعات متعددی تنوع و تراکم باالی جمعیت م
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اند یافته ECتر روتیفرها را در سطوح پایین

(Neschuk et al., 2002; Silva et al., 2009; 

Campillo et al., 2011.)  ارتباط مستقیم بین

توان با ترجیح را می  ECو مقادیر B. leydigiفراوانی 

های لب شور برای زندگی در آب

باال  pHتوضیح داد. مقادیر   Brachionusروتیفرهای

در هر دو آبگیر مورد مطالعه، که آنها را به عنوان 

-نماید، تاحدی میبندی میهای قلیایی طبقهزیستگاه

ها باشد. تواند، مسئول غنای روتیفرهای ایستگاه

 بینیعنوان متغیرهای پیشاغلب به  pHقلیائیت و

درنظر گرفته می ی ترکیب جوامع زئوپالنکتونکننده

طور مستقیم توسط تولیدات شوند. این متغیرها به

. (Devetter, 1998) گیرند اولیه تحت تاثیر قرار می

پایین باعث محدود کردن حضور  pHپیشنهاد شده 

 Neustupa etگردد )بسیاری از گونه های روتیفر می

al., 2009اند (. با این حال، چندین گونه یافت شده

های اسیدی حداکثر فراوانی را دارند که در آب

(Deneke, 2000 روتیفرهای متعلق به زیررده .)

Bdelloidea دلیل شکل و ساختارِ بدنیِ کِرم مانندِ به

خود، بیشتر تمایل به چسبیدن روی سطوح را دارند و 

های آبِ های جاری و ساکن و نیز الیهدر بسترِ آب

سکونت  ایهای خزهاطرافِ ذراتِ خاک یا پوشش

کنند و ندرت شنا میبه bdelloidدارند. روتیفرهای 

شوند. صورتِ پالنکتونی دیده میبنابراین، کمتر به

اینکه این گروه از روتیفرها چه شرایط فیزیکی و 

خوبی شناخته دهند، بهشیمیایی را بیشتر ترجیح می

  Fontaneto and Ricci, 2004).نشده است )

ای بیشتر حضور فراوانی گونهمطالعه حاضر بیانگر 

ها در ایستگاه  Bdelloideaبویژه حضور گونه های 

های گیاهی نسبتاً بیشتری برازان، که رویشکانی

 کندی است.داشت، در مقایسه با ایستگاه بهلول

-همچین این مطالعه نشان داد که تراکم روتیفرها می

ت تواند در آبگیرهایی مانند ابگیر کانی برازان، که شد

است، افزایش یابد. حضور  ها مهار نشدهجریان در آن

های روتیفرها در هر دو زیستگاه مورد برخی از گونه

تواند، حداقل تا حدی، به دلیل ماهیت مطالعه می

ای وطنی و یا تحمل شرایط محیطی گستردهجهان

ها باشد. بر مبانی مطالعه حاضر جهت توسط آن

یِ موجودات شناسایی الگوی جغرافیایی زیست

میکروسکوپی، مانند روتیفرها، توجه به اکوسیستم و 

 شرایط حاکم بر آن از ضروریات امر می باشد. 
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این طرح با تصویب حوزه معاونت پژوهشی و حمایت 

مالی پژوهشکده آرتمیا و آبزیان دانشگاه ارومیه اجرا 
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Abstract  
Rotifers are microscopic aquatic animals of phylum Rotifera, which live in a diverse range of aquatic habitats. 
They are important in ecology of freshwater ecosystems by recycling nutrients and can alter trophic dynamic of 
planktonic communities. These features have also been used as indicators of the environmental conditions in 
aquatic habitats. Considering the important roles of this group of animals in the trophic chains of aquatic 
environments and the need to explore their biodiversity, this study was planned with the aim of analyzing 
patterns of rotifer community structure in Kani-Brazan and Bohlul-Kendi water bodies located in northwest 
Iran. Samples were collected seasonally between October 2007 and November 2008. Temperature, pH, DO, 
conductivity, salinity and rotifer abundance were measured. In total, 28 rotifer species were identified from the 
two studied sites. In each site, rotifer species diversity differed seasonally. Canonical correspondence analysis 
(CCA) was used to estimate the relationship between environmental variables and abundance of rotifer taxa. 
The clusters showed strong correlation with dissolved oxygen and electrical conductivity for shaping the rotifer 
assemblages in both Kani-Brazan and Bohlul-Kendi reservoirs.  
 Keywords: Rotifer, Environmental conditions, Patterns in biodiversity, Canonical-correlation analysis. 

 


