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 (  برگرفته از کتاب اطلس پالنکتون تاالب انزلی)ونواحی ساحلی دریای کاسپین تاالب انزلیدر  (Cladocera)چندگونه از آنتن منشعبان

اطلس  یستگاه  مطالعاتي  تاالب  انزلي  ودرمناطق  شيجان  ، سياكيشيم  ، روگاها ، آبكنار ، هندخاله  ضمن  انجام  پروژه  ا 27این تحقيق    طي  دوسال  نمونه  برداري  پالنكتوني  در 
آنتن گونه  مربوط به راسته  25 جنس و14شناسایي گردید، كه   گونه   254جنس   و 134شاخه و12 مجموع بررسي زئوپالنكتوني دردر. پالنكتون هاي تاالب  انزلي  صورت گرفت

ميلي متر داشتته و         آنتن منشعبان جانوراني  ميكروسكوپي  هستندكه درگروه زئوپالنكتون قرارگرفته و اكثر آنها طولي  كمتر از یك  .  ميباشد( Cladocera)منشعبان 
درناحيه پشتي بدن . بدن این گروه ازموجودات ازصدفي كيتيني پوشيده شده كه درناحيه خلفي بهم متصل واز سمت شكمي باز است رسند، ميلي متر نيز مي 5بندرت به 

بتار   150داراي پوزه و قلبتي بتا   ، ، آنتن هاي منشعب جلویي وعقبي ویك لكه چشمي كه عضو حساس عصبي بوده ویك چشم مركب دارند زیرصدف كيسه نوزاد قراردارد
جفت پاي سينه اي براي شنا وحركت داشته كته جفتهتاي ستوم وچهتارم بتراي تصتفيه آب وجمتم آوري موادكترایي بكتار           5آنتن منشعبان .  ضربان دردقيقه هستند

درشرایط نامساعدبعضي از تخمهاتبدیل بته  . شوندبوده وتخمها دربدن ماده هاتبدیل به جنين شده سپس آزاد مي (Ovoviviparous)كالدوسراهاتخم گرار زنده زا .ميرود
     كترده و  اكثترا  در آب شتيرین زیستت    . ميشتوند را توليد كرده كه درشرایط مستاعد شتكوفا   ( افي پيوم)، تخمهاي ماندگار با ماده ها نرهایي ميشوند كه بعداز عمل لقاح

اكلب  دردریاچه  ها، حوضها، استخرها ، كانالهاي  آبي  ورودخانه  هاي  بتا جریتان  كنتد،    . سایه را بيشتر پسندیده، ودرآبهاي راكد دوام بيشتري دارند هاي دوراز نور ومحيط
بسياري  از آنها نيز درشرایط  خاص  محيطي  بعنوان  شاخصتهایي  بتراي    . همچنين  درلجن، ذرات  دیتریت  و نواحي  كم  عمق  ساحلي  دریا و برروي  گياهان  آبزي  دیده  مي شوند

آنتن منشعبان بتا ورود بته ستاختار     .روند، بعنوان  مثال  رنگ  تخم  وشيوه  توليدمثل  انواع كالدوسراها  نشان دهنده  نوع  محيط زیست  استيفيت  آب  بكارميك تعيين  درجه
كنندگان واقعي بوده كه با تغریته  اكثر آنها تصفيه. پالنكتوني آبگيرهاي آب شيرین، اكلب به تعداد انبوه تكثير شده و نقش مهمي در زنجيره كرایي منابم آبي بعهده دارند

اهميت سخت پوستان آنتن منشعب كه در . شوند كه روي پاهاي خود دارند موجب تصفيه آنها از آب مياز باكتریها، دیتریت ها وجلبك ها  و بوسيله دستگاه هاي ویژه اي
اكثرقریب به اتفتا  آنهتا    .كنند، زیاد است زیرا اینها كراي مناسبي براي تغریه بسياري از ماهيها هم درحالت نوزادي و هم درحالت بلوغ هستندآبهاي شيرین زندگي مي
نشان  داده كه جمعيت این راستته  انزلي تاالب دركيفي   كمي و مطالعات .شودهم دیده مي( آبهاي شور ولب شور)كرده اما درميان آنها انواع دریایي درآبهاي شيرین زندگي

 Moina rectirostris , Alona rectangula , Chydrus sphaericus فراوان ترین گونه هاي این راسته عبارتنداز  در سالهاي  اخيركاهش چشمگيري یافته است ، 

 .  كه بيشترین جمعيت آنها مربوط به مناطق آبكنار و هندخاله جنوبي درفصول  بهار و تابستان ميباشد 

mailto:jsabkara@yahoo.com
mailto:jsabkara@yahoo.com

