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تهران شمالواحداسالمیآزاددانشگاهدانشکده علوم و فنون دریائی- 3و 2، 1
، تهراناسالمیآزاددانشگاهتحقیقاتوعلومواحد،کروه بیولوژي دریا- 4

1390شهریور :تاریخ پذیرش1389تیر :  تاریخ دریافت
چکیده

ل غرب ایران، جنوب شرقی شهر دریاچه نئور در شما. کنندی را ایفا میجاري و ساکن مهمآبهايیان در اکوسیستمزکف
آن انجام نشده فیزیکی و شیمیاییهاي روي ویژگیبررسیقرار دارد و تاکنون تري از سطح دریام2480دبیل و در ارتفاع ار

شناختبه منظور در این بررسی .استا در خود جاي دادهرت ماکروبنتوز فون منحصر بفردي از موجودااین دریاچه . است
بجز سه ماه از (1388تا تیر 1387ماهانه از مرداد صورت ببه مدت یکسال، بردارينمونهکامل ساختار جمعیت این موجودات، 

گونه 11روي هم اي در فون کفزیان دریاچه نئور محدود و غناي گونه.انجام شدایستگاه4در و) دوران پنج ماهه یخبندان
گونه براي اولین 8،از این میان.تعلّق دارندشاخه3ورده7،راسته10،خانواده 10،جنس11گونه،11بهی گردید که یشناسا

Gammarusشـامل  دریاچههاي غالبگونه.گردندبار در ایران شناسایی و معرفی می fasciatus،supinumPisidium

الگوي پراکندگی .محاسبه گردیددرصد5و 43، 49ترتیب بو فراوانی آنها از کل جمعیت، Quistadrilus multisetosusو
جمعیت حداکثر فراوانی .مشاهده شدشهریوردر ماهحداکثر فراوانیو این دریاچه مشابه بوداکثر کفزیان درو مکانی فصلی 

تعداد نمونه در ماه 08/28177تعداد نمونه در مترمربع در شهریور و حداقل آن را با 75/41872کفزیان دریاچه نئور  با کل 
رین عوامل محیطی تها مهمیکنواختی زیستگاهژن محلول وغلظت اکسی،رسد درجه حرارتنظر میه ب.مشاهده گردیداسفند 

.باشدزیان در دریاچه نئور اي جمعیت کفهموثر بر شاخص

دریاچه نئوردریاچه کم عمق،، ساختار جمعیت، ارزیابی،یانزکف:لغات کلیدي 

نویسنده مسئول*
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مهمقد
نقش مهمی کفزیانهاي آب ساکن، در اکوسیستمبطور کلی 

بـه سـطوح   ) دتریتـوس (دات اولیه و رسوبات آلیرا در انتقال تولی
ي اسـت  زیـاد چنین مـدت  هم. کنندباالتر زنجیره غذایی ایفا می

هاي بیولوژیک به منظور ارزیابی آلودگی بعنوان شاخصآنهاکه از 
در واقـع . شـود هاي انسان استفاده مـی و تخریب ناشی از فعالیت

هـاي متعـدد   هبـه شـاخ  باال بوده، موجوداتنیاتیدر جمعتنوع
مثلـی متفـاوتی   نیازهاي غـذایی، رشـدي و تولیـد   وتعلق داشته

,Wetzel)دارند همین تنوع منجر به پراکنش نـاهمگون  . (2001
,Wetzel)گـردد جمعیـت ایـن موجـودات مـی     ترکیـب  . (2001

جمعیت کفزیان ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی با شرایط زیسـتگاهی  
Geoffrey)دارد et al., 2004 ;Tolonen et al., 2001)،

ـ  نتوادو مـی بطوریکه عوامل فیزیکی و شیمیایی یا هـر  ینـد اثرات
,Heino)دنر جمعیت آنها داشته باشـ بمستقیم  بعنـوان  .(2000
توانــد مســتقیم یــا بصــورت هــاي فیزیکــی مــیآشــفتگیمثــال، 

خـود را  بواسطه پراکنش و حضور گیاهان آبزي تاثیر غیرمستقیم 
از اینــرو.(Varga, 2003)ال نمایــداعمــبــر جمعیــت کفزیــان 

هـاي  هاي بیولوژیک در دریاچـه استفاده از کفزیان بعنوان شاخص
عمق و بکارگیري کفزیان در ارزیابی ایـن  هاي کمدریاچهوعمیق 
دانـش  هنوزاگرچه .(Varga, 2003)تاسرایجها بسیار دریاچه

اي ما در مورد تغییرات بلند مدت و حتـی سـاالنه ترکیـب گونـه    
در ضـمن، مطالعـات در   . کفزیان و فراوانی آنها بسیار اندك اسـت 

کفزیان آبهاي جـاري در برابـر تغییـرات    مورد مقاومت و پایداري
ـال افـزایش اسـت   بتدریجمحیطی متعدد و  (& Rosenbergدر ح

(Resh, 1992; Wright et al., 2000.
ـا  عمــق اي کـم دریاچـه در ایــران دریاچـه نئـور    ـانگین  ب عمــقمی

واسـت متر9/0حـداقل عمـق   و5/5حداکثر عمـق  ،متر38/0±67/1
ـام نشـده اسـت   در آنچندانی لیمنولوژیکبررسی تاکنون  ایـن  در .انج
،  غناي گونـه ساختار فون کفزیان این دریاچه،بعنوان اولین گامبررسی

ـاخص مـورد مطالعـه قـرار گرفـت و در نهایـت از      اي و تاکسون هاي ش
.ارزیابی گردیدآنخص وضعیت تروفیهاي شاطریق تاکسون

38°1'تا37°55’30"ییاینئور در محدوده جغرافاچهیدر
48در،یشرقطول48°36’30"تا48°32’ویشمالعرض

دریاچه یک این .شده استواقعلیاردبيجنوب خاورلومتريیک
و عوامل تکتونیک افتاده است که در اثر تأثیرگرابن یا چاله فرو

مشتمل بر دو دریاچه نئور .وره ائوسن باالیی پدید آمده استدر د
کامالٌ،)بهار(در فصل پر آب که کوچک و بزرگ است اچهیدر

مساحت کل .آورندیواحد را بوجود ميااچهیو دروندندیپیبهم م
هکتار و  در زمان پر300در زمان کم آبی  در این تحقیقآن

هاي متعدد کف از چشمهچهاین دریاآب. بودهکتار370آبی 
همچنین از و دریاچه و اطراف، ذوب برف کوههاي نزدیک آن 

.)1383مددي و همکاران، (گرددنزوالت آسمانی تامین می

کارمواد و روش 
ماه از مرداد(به مدت یک سال برداري بصورت ماهانه و نمونه

در امتداد طول دریاچهایستگاه4در )1388تا تیر ماه 1387
الزم به توضیح .در هر ایستگاه در سه تکرار انجام شدو)1شکل (

بعلت یخبندان امکان 1387در ماههاي دي و بهمن اینکه 
به منظور دستیابی به کفزیان نواحی .فراهم نشدبرداري نمونه

، ایستگاه )پروفوندال(هاي عمیق دریاچه و بخش) لیتورال(اي حاشیه
، ایستگاه متر24/1با میانگین عمق هدر منتهی الیه جنوب دریاچ1
44/2با میانگین عمق ترین قسمت میانی دریاچه بزرگدر عمیق2

در ناحیه کم عمق مشرف به مرز دو دریاچه کوچک 3، ایستگاه متر
در بخش میانی 4و ایستگاه متر 27/1با میانگین عمق و بزرگ 

الزم به ذکر .انتخاب گردیدمتر 9/0با میانگین عمق دریاچه کوچک
ترین سطح آب، دو دریاچه کوچک و بزرگ است که حتی در پایین

به یکدیگر مرتبط بوده، فقط یک باریکه خشکی در قسمتی از عرض 
درجه حرارت و غلظت اکسیژن محلول در . شوددریاچه ایجاد می

باالتر از بستر دریاچه و با دستگاه اکسیژن سانتیمتر20آب و سطح 
در ضمن جهت .گیري شداندازه) WTWمدل(متر پرتابل

گیري غلظت اکسیژن در آبهاي عمق، آب مورد نیاز با استفاده اندازه
بمنظور .از دستگاه روتنر از نواحی عمیق تامین گردیده است

استفاده سانتیمتر 20×20از گرب اکمن با ابعاد آوري کفزیان جمع
) میلیمتر5/0چشمهبا قطر (آوري شده با الکرسوبات جمع. شد

تثبیت درصد6آوري شده در فرمالین هاي جمعشستشو و نمونه
.)Standard Method, 2007(ندگردید

هاي خانواده شفیرهو در حد خانواده شناسایی کفزیان براي 
.شیرونومیده در حد زیر خانواده از کلید شناسایی استفاده گردید

ها و فراوانی ن تاکسونهمچنین به منظور آنالیز اختالف پراکندگی میا
ي در میان ماهها در ایستگاههاو ) در مدت مطالعه(نها در ایستگاههاآ

(Merrittاستفاده شدآزمون آنالیز واریانس یکطرفهاز مورد مطالعه

(& Cummins, 1996; Smith, 2001; McCafferty, 1981.
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نتایج
سطح اکسیژن محلول در آب نوسانات درجه حرارت و غلظت

نشـان داده  1یاچه نئور طی مـدت مطالعـه در نمـودار    و عمق در
درجه حرارت آب سطح دریاچه میان ،در مدت بررسی. شده است

مـرداد  ماههاي در درجه سانتیگراد9/16و حداکثر حداقل صفر
در نهایـت در در ماه آذر یخبندان آغاز و. نوسان داشتو شهریور

خ تمـام سـطح دریاچـه را فـرا     دي ماه تا پایان فروردین پوشش ی
آب در ماههاي اسفند و فروردین پـس از شکسـتن   دماي.گرفت

در ماههـاي  دریاچـه  یعمقـ هـاي آبدماي .گیري شدندیخ اندازه
در این مطالعـه، .دادهمین تغییرات را نشان میغیریخبندان نیز 

دریاچـه نئـور  هـاي سـطح  آبدمـاي  )انحـراف معیـار  ±(میانگین
54/10±66/6دریاچـه یسانتیگراد و آبهاي عمقدرجه5/7±13/10

در فصـل  بدلیل انجماد دریاچـه . گردیدمحاسبهدرجه سانتیگراد 
عمق بیشینه.برداري در فصل زمستان امکانپذیر نبود، نمونهسرد

متر58/1برابرآن در مهر کمینه،متر4/2برابرآب در ماه خرداد 
.بـود متـر 67/1±38/0آن برابـر ) انحـراف معیـار  ±(میانگینو

حداقل ،متر44/2ایستگاه سوم در حداکثر عمق آب دریاچه نئور 
انحـراف  ±(میـانگین ر بـا  متـ 9/0چهارم به مقدار آن در ایستگاه

.گیري شدمتر اندازه67/1±69/0)معیار

دهنـه  38.هـاي مـورد مطالعـه در آن   و موقعیت ایستگاه1:50000با مقیاس (نقشه دریاچه نئور :1ل شک
دهندرا تشکیل میآب دریاچهاصلی تأمین ت آبدهی مناسب منابع چشمه پرآب و با کیفی.
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آبهاي سطحی دریاچـه طـی دوره   غلظت اکسیژن محلول در
گـرم در  میلـی 97/8±79/3)انحراف معیار±(میانگینبا بررسی

گرم در لیتر متغیر میلی23/11حداکثر و57/8حداقللیتر بین
غلظت اکسیژن در آخرین روزهاي چهـارمین مـاه یخبنـدان    . بود

حـداکثر غلظـت   .گرم در لیتر رسـید میلی4/0یعنی فروردین به 
. مشـاهده گردیـد  آذر و مهرماههاي سرد سال، بویژهدراکسیژن 

و گرم بـر لیتـر   میلی52/10به میزان هر ماهدر مغلظت اکسیژن 
رونـد  .گیري شده استدر آذر ماه اندازهگرم بر لیتر میلی29/10

تغییرات غلظت اکسیژن در آبهاي عمق دریاچه از الگویی مشـابه  
یـک کـاهش   . با غلظت اکسیژن در آبهـاي سـطح برخـوردار بـود    

ات در سطح رسـوب و شرایط بدون اکسیژنی اکسیژن شدید غلظت
ــدنبال فرآینــدهاي تجزیــه و مصــرف یخبنــدان وماههــايدر ب

غلظت اکسیژن محلـول آب در ماههـاي   .گردیداکسیژن مشاهده 
.گیري گردیداسفند و فروردین پس از شکستن یخ اندازه

آوري شده از بررسی و از میان موجودات جمعمدت در
10نس، ج11گونه،11،نئوررسوبات بستر دریاچه 

.گردیدشاخه شناسایی3رده و 7راسته، 10خانواده،
بندي موجودات شناسایی شده در دریاچه نتایج حاصل از طبقه

.نشان داده شده است1نئور در جدول 

درجه حرارت آب در ماههاي (1388تیر تا1387مرداد - آبهاي دریاچه نئوردر مدت بررسییعمقسطحی ودمايتغییرات روند: 1نمودار 

.)استشدهمحاسبهصفر درجه آبدر سطحلذا در این ماهها دماگردیدهگیري د و فروردین پس از شکستن یخ اندازهاسفن
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1388تیر - 1387مرداد مدت بررسیدرنئور عمیق دریاچه سطحی وآبهايمحلول دراکسیژنمقایسه مقادیر:2نمودار 
ي نرمتنان و هاالزم بذکر است که شناسایی در شاخه

تار و زالوها،  در حد جنس و گونه براي اولین کرمهاي کم
Pisidiumهاياز نرمتنان، گونه. بار انجام گرفته است

supinum،Fossaria humilis،Planorbis carinatus،
Stagnicola catascopium ، الیگوکت(از کرمهاي کم تار (

QuistadrilusوStylodrilus herngianusهاي گونه

multisetosus  از زالوها ،Mooreobdella fervida از رده ،
Hypogastruraگونه)Entognatha(هادرون آرواره

nivicola،از حشرات گونهhybridaDasycorixa معرفی
وhybridaDasycorixaهاي هاي بالغ گونهنمونه.گردندمی

Hypogastrura nivicolaدر ماه هاي کیفیبرداريطی نمونه ،
فروردین هنگام شکستن یخ بدست آمد، لذا فراوانی و توده زنده 

در این .آنها در مجموع مطالعات کمی لحاظ نگردیده است
با Gammarus fasciatusمطالعه کفزیان غالب در دریاچه نئور 

با فراوانی Pisidium supinum، پس از آن درصد49فراوانی 
درصد 5با فراوانی Quistadrilus multisetosusدرصد و 43

ها اگرچه در تمام دوره در جمعیت سایر گونه.  مشخص گردید
درصد از فراوانی کل 3حضور داشتند، اما فراوانی آنها فقط 

جمعیت را بخود اختصاص داد و کمترین فراوانی در مدت بررسی 
). 3نمودار (تعلق داشت Chironomusبه کرم خونی جنس 

بیشـترین فراوانـی را در بـین    Gammarus fasciatusگونه
تعـداد  17/19905هاي شناسایی شده بـا حـداکثر فراوانـی    گونه

16175ربع در اردیبهشت مـاه و حـداقل آن را بـا    منمونه در متر
انحـراف  ±(میـانگین تعداد نمونه در مترمربع در اسـفند مـاه بـا    

تعداد نمونه در متر مربـع بخـود   19/19297±35/1202)معیار
ـاص داده  ــوداختصــ ــه.بـ ــس از Pisidium supinumگونـ پـ

Gammarus fasciatus  تعـداد  67/19216، با بیشینه فراوانـی
تعـداد  9575نمونه در مترمربع در شهریور ماه و کمینه فراوانـی  

)انحـراف معیـار  ±(میـانگین نمونه در مترمربع در اسفند مـاه و  
.بـود ار گرفته تعداد نمونه در مترمربع قر52/3238±04/15181

66/2666با حداکثر فراوانی Quistadrilus multisetosusگونه
41/1160تعداد نمونه در مترمربع در اردیبهشت مـاه و حـداقل   

±58/455)انحراف معیـار ±(میانگینتعداد نمونه در آبان ماه و 
.)4نمودار (شدتعداد نمونه در مترمربع مشاهده 99/1562

ـ  ب دریاچـه نئـور در ایسـتگاههاي مـورد     فراوانی کفزیان غال
در رتبـه بعـدي   : Gammarus fasciatusگونـه :بترتیبمطالعه 
27/23212، بـا بیشـینه فراوانـی    Pisidium supinumپـس از  

ــی    ــه فراوان ــتگاه دوم و کمین ــع در ایس ــه در مترمرب ــداد نمون تع
میـانگین تعداد نمونه در مترمربع در ایسـتگاه اول و  47/17891

قرارمترمربعدرنمونهتعداد19/19297±50/1600)ف معیارانحرا±(
.)5نمودار (گرفته است
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بندي کفزیان شناسایی شده در دریاچه نئوراطالعات طبقه:1جدول

Phylum Class Order Family Genus Species

Arthropoda Malacostraca Amphipoda Gammaridae Gammarus fasciatus
Insecta Diptera Chironomidae Chironomus sp.

Hemiptera Corixidae Dasycorixa hybrida
Entognatha Collembola Hypogastruridae Hypogastrura nivicola

Annelida Oligochaeta Tubificida Tubificidae Quistadrilus multisetosus
Lumbriculida Lumbriculidae Stylodrilus heringianus

Hirudinea Arhynchobdellida Erpobdellidae Mooreobdella fervida
Mollusca Gastropoda Pulmonata Planorbidae Planorbis carinatus

Basommatophora Lymnaeidae Stagnicola catascopium
Fossaria humilis

Bivalvia Veneroida Sphaeriidae Pisidium supinum

1388ریت- 1387مرداد ینئور در فاصله زماناچهیدرانیکفزتیدرصد غالبسهیمقا: 3نمودار 
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1388تیر تا1387مرداد فاصله زمانیو روند تغییرات آنها در در دریاچه نئور مقایسه فراوانی کفزیان غالب : 4نمودار 

1388تا تیر 1387مرداد در ایستگاههاي مورد مطالعه در دریاچه نئور  غالب هايمقایسه فراوانی گونه: 5نمودار 
یشترین فراوانی را در بین بPisidium supinumگونه

تعداد 05/23544هاي شناسایی شده با حداکثر فراوانی گونه
تعداد 26/10384نمونه در ایستگاه چهارم و حداقل آن را با 

)انحراف معیار±(میانگینا نمونه در مترمربع در ایستگاه سوم ب
مربع بخود اختصاص متردرنمونهتعداد46/5417±04/15181

با حداکثر فراوانی Quistadrilus multisetosusگونه . داد
تعداد نمونه در مترمربع در ایستگاه چهارم و حداقل 405/2399
±(میانگینتعداد نمونه در مترمربع در ایستگاه اول و 52/759

مترمربعدرنمونهتعداد99/1562±60/758)عیارانحراف م
داراي بیشترین 2و4هاياز نظر مکانی ایستگاه.شدمشاهده
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Gammarusگونه ها غیر ازفراوانی تمام تاکسون.ندفراوانی بود

fasciatusاز سایر )واقع در دریاچه کوچک(4در ایستگاه
.)6نمودار (ایستگاهها باالتر بود

دو . مشا هده گردید1انی و تنوع در ایستگاه کمترین فراو
،Fossaria humilisگونه از شکم پایان دریاچه یعنی 

Stagnicola catascopium و در مدت بررسی 1در ایستگاه
تار و زالوي کمهاياما ساختار جمعیت کرم.مشاهده نگردیدند

مشابهت بیشتري نشان 4با2و3با1دریاچه در ایستگاههاي 
.داد

هیچ اختالفـی میـان پارامترهـاي شـاخص جمعیـت، غنـاي       
در مـدت مطالعـه مشـاهده نشـد    اي و فراوانـی کفزیـان،  گونـه 

(P>0.05)    ــتگاه ــان ایس ــانی،  می ــاظ مک ــه لح ــا ب ــایر 1ام و س
.(P<0.05)دار مشاهده گردید  ایستگاهها، اختالف معنی
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بحث
ري از مت2480اي کم عمق در ارتفاع دریاچه نئور دریاچه

هاي یخبندان طوالنی، از نظر سطح دریا داراي زمستانها و دوره
هاي شمالی و شرایط آب و هوایی در شرایطی مشابه با بخش

.سردسیري منطقه معتدله کره زمین قرار دارد
از آذر (ماه از سال 5در مدت این تحقیق سطح این دریاچه 

گز از رن هبطور کامل یخ بست و دماي آبهاي سطح آ) تا اسفند
الگوهاي مشابه نوسانات درجه . درجه سانتیگراد باالتر نرفت9/16

حرارت و غلظت اکسیژن آبهاي سطح و عمق دریاچه در ماههاي 
دهد، دریاچه در تمام ماهها داراي گردش غیریخبندان  نشان می

بندي ضعیف و در یک الیه،بوده با نزدیک شدن به دوره یخبندان
پوشش یخ، دوره سکون دریاچه آغاز نهایت با کامل شدن 

چند گردشههاي از آنجا که دریاچه). 3و 2نمودارهاي (گردد می
)Polymictic (یخاغلب در مناطق گرمسیري قرار دارند و هرگز

چند گردشه هايدریاچهگروهدرنئوردریاچهلذابندند،نمی
Continuous Cold(ممتد سرد  Polymictic (این .قرار دارد

ها در محدوده  شمالی مناطق معتدله کره زمین روه از دریاچهگ
,Wetzel(قرار دارند  2001.(

در ساختار جمعیت کفزیان دریاچه نئور مشاهده گردید که 
کفزي غالب در بستر ، Gammarus fasciatusگاماروس گونه
درصد از کل 49، فراوانی آن )5و 4نمودارهاي (دریاچه است 

این گونه . دهدریاچه نئور را بخود اختصاص میفراوانی کفزیان د
و کم معتدل، شاخص آبهاي )اپی فون(سطح زي یک کفزيِ

آن در صورت قدرت تحملعمق با جریان آرام و پراکسیژن بوده،
به شدت کاهش درجه سانتیگراد 20افزایش دما به باالتر از 

این در حالی است ؛(Schrum & Meglitsch, 1991)یابدمی
درجه 9/16ه نئور در مدت مطالعه از چدماي آب عمق دریاکه

و آب عمق دریاچه در تمام ماههاي غیرسانتیگراد باالتر نرفت
یخبندان پراکسیژن و غلظت اکسیژن در آن در حد اشباع 

همچنین میزان قابل توجه .یا نزدیک به حد اشباع بود) 72/8(
ها و مواد آلی تولید اولیه فیتوپالنکتونی و بدنبال آن زئوپالنکتون

در حال تجزیه با منشا درون دریاچه یا ورود آنها از محیط 
Gammarus fasciatusپیرامون، شرایط غذایی مناسبی را براي 

میانگین عمق شفافیت در .در این دریاچه فراهم آورده است
. سانتیمتر بود30العهمدت مط

Pisidiumاي دومین کفزي غالب در این مطالعه، دوکفه

supinum این موجود فیلتر کننده .)7و 6نمودارهاي (بود

تواند مواد باشد و ضمنا میفیتوپالنکتونها از ستون آب می
این گونه به شرایط . نشین شده در رسوبات را نیز مصرف کندته

Mouthon, 1996استیوتروفی بسیار حساس  ;Grigorovich)

(et al., و همچنین Pisidiumهاي جنس تمام گونه. 2000
Gammarus fasciatusهاي کم تا میان تولید شاخص دریاچه

.(Mason, 1996; Heino, 2000)باشند می) مزوتروف- الیگو(
تار سومین گونه غالب در میان کفزیان دریاچه، کرم کم

Quistadrilus multisetosus  از خانوادهTubificidaeبود.
این کفزي اغلب در میان رسوبات غنی از دتریتوس، گیاهان آبزي 

(,Smithشود هاي زیرزمینی دیده میو بویژه محل چشمه

این در حالی است که بیشتر آب دریاچه نئور از طریق ، 2001)
. گرددتامین مییهاي زیرزمینچشمه

گونهاین تحقیق معرفی گردید، که در يتار دیگرکرم کم
Stylodrilus heringianusخانواده ازLumbriculidae

هاي باشد که اغلب در بستر ناحیه پروفوندال دریاچهمی
Milbrik)شود الیگوتروف مشاهده می et al., 2002). فراوانی

) یوتروف–مزو(هاي میان تا پر تولید این کرم در اکوسیستم
در دریاچه نئور فراوانی از اینرو . دهدمینن نشاچندانیافزایش 

درصد از کل 1این کرم کم تار ناچیز و  فراوانی آن به حدود 
.کفزیان دریاچه رسید

در دریاچه نئور  اغلب روي که کفزي منحصر بفرد دیگر 
در رام است آسنگهاي نوار ساحل شرقی و هنگامی که دریاچه 

گونه شد،میراحتی دیدهه بهاي زیرزمینی محل چشمه
Mooreobdella fervidaاین زالو شکارچی و . از رده زالوها بود

کند و در تار و الرو سایر کفزیان تغذیه میرفتگر و از کرمهاي کم
توان آنها را در ساحل و روي پیکر هاي مختلف میاکوسیستم

Moser)سایر موجودات مشاهده نمود  et al., 2006).
StagnicolaوFossaria humilisدو گونه شکم پا 

catascopium نیز که اولین بار از ایران و در دریاچه نئور معرفی
میان تولید ،)الیگوتروف(گردند، قادرند در آبهاي کم تولید می

این دو نرمتن . زندگی کنند) یوتروف(و پر تولید ) مزوتروف(
ه هایی کها وارد و در بخشها و برکهبراحتی به دریاچهعموماٌ

هاي پایان فراوان نباشند، کلنیهاي شکمگیاه آبزي و  سایر گونه
,Dillon)دهند بزرگ تشکیل می نکته مهم اینکه از این . (2000

در دریاچه نئور 1اي در ایستگاه دو نرمتن شکم پا هیچ نمونه
رسد این موجودات که فراوانی آنها در مشاهده نشد و به نظر می
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موجود در تمام (Planorbis carinatusمقایسه با گونه
بسیار کم است، از طریق نوار خشکی میان دریاچه )  ایستگاهها

). 7نمودار (اند به دریاچه نئور وارد شده
هاي سطح از دیگر موجوداتی که براي اولین بار از زیر یخ

Hypogastrura nivicolaتوان به دریاچه نئور بدست آمد، می

اي آبزي است که تمام چرخه حشرهاین موجود . اشاره نمود
هاي آب ساکن زندگی خود را بصورت یک رفتگر روي پیکره

ها در حال روزهایی که یخ(در روزهاي گرم زمستان وگذراندمی
این حشره بویژه به . کندروي یخ حرکت می) ذوب شدن است

، باشدمیها و سموم دفع آفات گیاهی بسیار حساس کشحشره
هاي آبی در تمام نقاط دنیا در حال اکوسیستمدرهاپراکنش آن

Kartz)کاهش است  et al., 1997).رسد به همین به نظر می
آخرین . انددلیل در ایران تنها از دریاچه نئور گزارش گردیده

حشره آبزي که براي اولین بار در ایران و از دریاچه نئور معرفی 
Dasycorixaگونه ، گرددمی hybridaاز راستهHemiptera

و اطالعات چندانی در استاین جنس داراي سه گونه . باشدمی
مطالعه روي . مورد چرخه زندگی و پراکنش آنها وجود ندارد

مریکا آهایی در ایالت ویسکانسین مهرگان آبزي، بویژه گونهبی
دهد که پراکنش این گونه در مقایسه با گذشته کاهش نشان می

هاي نیازمند به محافظت و گونهچشمگیر داشته و در فهرست 
Kartz)نظارت قرار دارد et al., 1997).هاي مقایسه تاکسون

شناسایی شده در دریاچه نئور اردبیل با مجموعه موجودات 
و ) 1380احمدي و نفیسی، (مهره آبهاي جاري ایران شاخص بی

عمق و هاي کممجموعه کفزیان شناسایی شده در دریاچه
دهد که از د مطالعه شده در ایران، نشان میهاي پشت سدریاچه

گونه،8تاکسون شناسایی شده در دریاچه نئور، حضور 41مجموع 
و براي (Entognatha)و یک رده )Hypogastruridae(خانواده کی

).2جدول (شود اولین بار از دریاچه نئور در ایران گزارش می
ها در دیگر آبهاي گونهاي حاکی از عدم معرفی اینهاي کتابخانهیبررس

.باشدایران می
مقایسه و تحلیل آماري ساختار جمعیت کفزیان در 

هاي مختلف دریاچه نئور در مدت مطالعه ایستگاهها و بخش
بدلیل ) الیه جنوب دریاچهمنتهی(1نشان داد که تنها ایستگاه 

,Fossaria humilisعدم حضور دو گونه  Stagnicola

catascopiumه سایر ایستگاهها، جمعیتی متفاوت دارد نسبت ب
و تفاوت چندانی بلحاظ ترکیب جمعیت، فراوانی و ) 8نمودار (

الگوهاي پراکندگی میان سایر ایستگاهها مشاهده نشد 
).9و 7،8نمودارهاي (

نشان و عمیق هاي الیگوتروف مطالعه روي کفزیان دریاچه
ها ناحیه این دریاچهها باالست اما دردهد تنوع در این دریاچهمی

پروفوندال و لیتورال با شرایط اکولوژیک، زیستگاههاي متنوعی را 
گونه 27در آنتالیا EÛriglآورند؛ از جمله در دریاچه بوجود می

مطالعه روي . راسته گزارش گردیده است5متعلق به دو شاخه و 
عمق و یوتروف، از جمله دریاچه کم عمق هاي کمکفزیان دریاچه

Geneva) هاي دهد تنوع در دریاچهنشان می)  گونه10با
و در شرایط استثنایی در ) Banziger,1995(یوترف پائین است 

در Zwemlustعمق و یوتروف مانند دریاچه هاي کمدریاچه
میان بسترهاي سنگی و در ناحیه لیتورال تنوع باال کشور هلند 
). Kornijów & Gulati, 1992)  (گونه30(خواهد بود 

عمق روي تنوع کفزیان بخشهاي مختلف کمايدر مطالعه
مشاهده شد Włocławekناحیه لیتورال دریاچه پشت سد 

عدد گزارش 36000گونه، در واحد سطح 31تراکم کفزیان با 
Poznańska)گردید  et al., 2008). تراکم موجودات کفزي در
عدد در 000/50تواند به هاي پر تولید و کم عمق میدریاچه

). Wetzel, 2001(برسد نیزمترمربع
هاي کم عمق، حرکات، نکته مهم دیگر در دریاچه

هاي ممتد و ناپایداري سطح مشترك آب و رسوب و نقش گردش
مهمی است که واکنش متقابل دو محیط آب و رسوب در 

هاي از این نقطه نظر دریاچه. عهده دارندها بردینامیک نوترینت
:شونددو گروه تقسیم میعمق بهکم

در یک گروه از آنها بدلیل شرایط مورفومتریک، هیدرولوژیک و 
شود بندي خاص بستر، تعلیق ممتد رسوبات بخوبی انجام میدانه

و فرآیند معدنی شدن در  الیه سطحی ناپایدار مواد آلی موجود 
شود و لذا تولید اولیه روي بستر براحتی و بشدت انجام می

. نکتونی در این گروه از دریاچه ها بسیار باالستفیتوپال
)(Vicente et al., 2006.

در گروه دیگر، بالعکس القاء تعلیق مجدد رسوبات توسط باد، با 
تواند ها میباشد، که این محدودیتهاي فیزیکی مواجه میمحدودیت

ناشی از درشت و سخت بودن رسوبات بستر یا حضور گیاهان آبزي 
تر مواد آلی در بستر این صورت ماهیت و ترکیب پیچیدهدر هر. باشد

اي است که منجر به گردش و تجزیه کمتر مواد در گونهه ها بدریاچه
Vicente)(گردد ستون آب می et al., 2006.
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هاي کفزیان دریاچه نئور رسد که تعداد گونهدر نهایت بنظر می
ها تعدادکم گونه. شندباهاي متنوع میکم اما متعلق به گروهها و شاخه

بیشتر ناشی از آن است که در این دریاچه زیستگاهها در ایستگاههاي 
مورد مطالعه داراي شرایط تقریبا یکسان بوده، از سوي دیگر کفزیان 

عمق، بیشتر در هاي کماین دریاچه بدلیل عمق کم، مانند تمام دریاچه
میانگین (معرض و تحت تاثیر متغیرهاي محیطی حاکم بر دریاچه 

و بنابر این قرار می گیرند )  درجه حرارت ساالنه، غلظت اکسیژن

غلظت باالي اکسیژن شرایط را براي غالبیت وشرایط مناسب دما
) Pisidium supinumو Gammarusfasciatus(هایی خاص گونه

. فراهم آورده است
Gammarus(هاي غالب و درصد فراوانی آنهااما نوع گونه

fasciatus،Pisidium supinum وStylodrilus heringianus( ، به
خوبی منعکس کننده شرایط اکولوژیک دریاچه، یعنی وضعیت تروفی 

.هاي آلی و کشاورزي در منطقه می باشدمناسب و عدم وجود آالینده

)تاکنون(هاي آبی ایران مهرگان شناسایی شده در دریاچه نئور و سایر اکوسیستممقایسه بی:2دول ج

Entognatha
درون آرواره (

)ها

insecta
)حشرات(

Bivalvia
)هاايدوکفه(

Gastropoda
)شکم پایان(

Oligochaeta
)کم تاران(

Hirudinea
)زالوها(

دریاچه
منابع

Hypogastruridae Corixidae Sphaeriidae Lymnaeidae Lumbriculdae Tubificidae Erpobdellidae
Hypogastrura

nivicola
Dasycorixa
. hybrida

Pisidium
supinum

Stagnicola
catascopium

Fossaria
humilis

Planorbis
carinatus

Stylodrilus
heringianus

Quistadrilus
multisetosus

Mooreobdella
fervida

نئور
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ارس عبدالملکی،

1381
- - Pisidium.

amnicum
Limnaea.
auriculata

Limnaea. peregra

- Tubifex Erpobdella
octoculata

آبهاي 
جاري 
ایران

احمدي،
1380
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Abstract
Macro-invertebrates play a key role in freshwater lentic and lotic ecosystems. Lake Neor is

located in northwest of Iran, southeast of Ardebil city, 2480m above the sea level.
Limnological data about lake is incomplete. This tectonic lake is known to have a unique
macro-invertebrate fauna. In order to describe the zoo-benthic community of the lake more
completely, the present study was conducted during a period of one year from August 2008 to
July 2009 with the exception of 3 months during the 5 months the lake is covered by ice. The
benthic assemblage was sampled monthly from four sites and these fauna were found to be
very limited with a total of 11 species belonging to 10 families, 10 orders, 7 classes and 3
phyla. Eight species were identified and recorded for the first time in the lake and in Iran.
Gammarus fasciatus, Pisidium supinum and Quistadrilus multisetosus were the dominant
benthic species representing more than 49, 43 and 5 percent of the total benthic fauna. Almost
all benthic species showed the same intra-annual, seasonal and spatial pattern. The highest
density was found in station 4, near the outlet, in July. The maximum abundance of total
population of macro-benthoses in Neor lake was composed of 41872.75 pieces in a sample
per square meter in September and the minimum with 28177.08 pieces in March. Dissolved
oxygen, temperature and habitat homogeneity seemed to be the main environmental factors
affecting community indices in Lake Neor.
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