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سازندگي و پژوهش ۲۲

و آبزيان امور دام در

¿¿¿

و تشابه  تنوع  بررسي شاخصهاي
خور زئوپالنكتوني اجتماعات در

باهوكالت

چكيده
گروههاي زئوپالنكتوني كولزينسكي) در  (شاخص كمي و جاكارد) (شاخص كيفي تشابه شانن و شاخصهاي شاخص تنوع مقادير
جمع ۵۵ ميكرون چشـمه اندازه پالنكتونگيري با  تور ۱۳۷۶  بوسـيله آذر تا  ۱۳۷۵ آبان ماهانه از  بهصورت كـه خورباهـوكالت
توكي نشانگر آزمون آمد. بدست ماه دي در  كمترين آن و  شهريور ماه در  گرديد. باالترين ميزان تنوع بررسي بودند شده آوري
ماههاي بين تشـابه كيفي شـهريور (ماههاي پسمانسـون)  بود. اگرچه و  آذر مرداد ماههاي دي با در ماه تنوع معنيدار اختالف
موارد اغلب در بود.  اين مقدار متغيـر  مختلف ماههاي در زئوپالنكتون ها بين اما ميزان تشـابه كمي نبوده، توجه قابـل مختلـف
تشابه كمترين تير  دي و كه بين ماههاي به نحوي حداقل رسيده، به و زمستان پاييز ماههاي  با  (مانسون)  مرداد  و  تير ماه بين
در كه است آن از  حاكي آمده كليه نتايج بدست دارد. نواحي ديگر با را تشابه نيز كمترين خور  انتهاي ناحيه دارد.  وجود كمي
در هستند. اين نتايج متفاوتي برخوردار  شرايط از خور انتهاي بررسـي، مورد  ايسـتگاههاي بين و در تيرماه سـال بين ماههاي

دارند. مؤثري باهوكالت نقش در  خور  حرايي محيطي زيست اعمال مديريتهاي
تشابه. باهوكالت، تنوع، زئوپالنكتون، كلمات كليدي: 

Pajouhesh & Sazandegi  No 60 pp: 22-26
Zooplankton  diversity  and  similarity  indices  of  Bahoo-Kalat  estuary  at  south-east  of  Iran
By:  Nassrin  Mashaii,  Brackish-water  Fisheries  Research  Station,  Yazd,  Iran
Diversity  and  similarity  indices  of  Zooplanktons  of  Bahoo-Kalat  estuary  at  south-east  of  Iran  were  studied.  
Samples  were  collected  with  55  µ plankton  net  from  November  1996  to  December  1997.  The    minimum  and  
maximum  amounts  of  shannon  diversity  index  were  observed  at  January  and  September.  This  index  at  January  
was  significantly  different  from  December,  August  and  September  (post-mosson).  Qualitative  similarity  (Jaccard  
index)  of  zooplanktons  between  sampling  months  were  approximately  at  the  same  level,  but  quantitative  
similarity  (Kulczynski  index)  had  different  amounts.  Jaccard  indices  of  sampling  stations  were  similar,  but  
Kulczynski  indices  only  between  neighboring  stations  were  similar.
Key  Words:  Zooplankton,  Diversity,  Similarity,  Bahoo-Kalat
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و سازندگي ۲۳پژوهش

كار روش
آبان  از باهوكالت، خور ــاي زئوپالنكتونه از ــرداري نمونه ب
كه ايستگاه مختلف از ۸ ماهانه ۱۳۷۶ بهصورت تا آذر ۱۳۷۵
فواصل ۱  تا  ۸) در (ايستگاههاي آن ابتداي خور  تا  انتهاي از
ــكل ۱)  صورت (ش ــتند دو  كيلومتري يكديگر  قرار  داش تا يك
به پالنكتونگيري مجهز  ــور  ت نمونهبرداري، از ــت.  جهت گرف
افقي بهصورت كشش ميكرون چشمه ۵۵  اندازه ــنج با جريانس
،٪۵ فرمالين با از تثبيت پس گرديد. نمونهها استفاده سطح در
زئوپالنكتونها شمارش ــاهده و مش شدند.  منتقل به آزمايشگاه
براساس معمولي ــكوپ نوري ميكروس ــدويك، با س محفظه در
باتوجه امكان تاحد ــايي نمونهها  و شناس (۹) Clesceri روش
۲۰. ۲۳). هرگروه ،۱۷ ،۱۰ ،۸) گرفت ــورت ص موجود به منابع
توسط شمارش هر محفظه بررسي نتايج شد و شمارش جداگانه
درنظر با  مترمكعب در  نمونهها محاسبه گرديد.  ثبت كامپيوتر 
آب حجم سدويك)، مشاهده (حجم محفظه مورد حجم داشتن
و جريان سنج)، توسط ــده ش ثبت عدد (باتوجه به ــده ش فيلتر 
توسط كليه محاسبات شد.  انجام ــذن فيلتر ش از پس آب حجم
SPSS نرمافزار  آناليزها به كمك Quatro-Pro  و نرمافزار 

گرفت. صورت
ماهها   در ــانن  (۲۲) ش تنوع ــاخص ش ــه، مقال ــن در اي
مقايسه به منظور ــده و ش ــبه محاس مختلف ــتگاههاي ايس و
بين ــز و ني ــف مختل ــاي ماه ه ــاخص بين ش ــن اي ــن ميانگي
است. ــده ــتفاده ش اس توكي (۲۴)  آزمون ــتگاهها،  از ايس
در زئوپالنكتوني ــاي گروهه ــان مي ــباهت ــي ش بررس ــت جه
كيفي ــباهت ــتگاهها، ش ايس بين و  همچنين مختلف ــاي ماه ه
(۱۲) و Jaccard ــابه تش ــاخصهاي ــاس ش ــي براس كم و

ــت. اس ــبهگرديده محاس (۱۳) Kulczynski

نتايج
تا   ۰/۱۹ از ــال س در ماههاي مختلف ــانن ش تنوع ــاخص   ميزان ش
مطالعه مورد ــتگاه هاي در  ايس ۱).  اين مقدار  (جدول بود متغير ۰/۷۸
ميزان شاخص ميانگين ۲).  مقايسه آمد  (جدول بهدست ۰/۴۹ ۰/۲۵ تا
بيشترين كه است بيانگر  آن مختلف ايستگاههاي ماهها  و در شانن تنوع

نمونه برداري باهوكالت و ايستگاههاي نقشه خور .۱ شكل

۱۳۸۲ پاييز ،۶۰ شماره

مقدمه
عرض شمالي  ۲۵ْ ،۱۶َ و شرقي طول ۶۱ْ ،۳۴َ در موقعيت گواتر  در شمال خليج ايران شرقي جنوب منتهياليه باهوكالت در خور 
عرض و كيلومتر ۱۳ خور اين تقريبي مي شود. طول ــوب محس ــتان بلوچس ــتان و ــتان سيس اس خورهاي بزرگترين از خور اين قراردارد.
جزر فاصل ميرسد. حد متر  از  ۱۵  بيش به نقاط برخي  از  در و بوده متر ۵ كمتر از  دهانه عمق در  ناحيه است.  ۳۵ متر آن متوسط
پديده هاي مهمترين درختان حرا تشكيل ميدهند. از عمدتًا خور را گياهي حاشيه است.  پوشش متر  انتهايي ۲۰۰ در قسمت مد و
وضعيت فيزيكو- در بسياري تأثيرات كه نمود  ــاره اش اواخر تيرماه ــت تا ارديبهش ــون از  اواخر مانس بادهاي وزش به توان مي منطقه جوي

مي گذارد(۵). برجاي آب زيستشناختي  و شيميايي
باهوكالت خور در غيرزيستي و  زيستي عوامل تغييرات ۵) مطالعه ،۴ ،۲) بلوچستان و سيستان خورهاي استان مقدماتي بررسي از پس
زمانهاي مختلف در  خور مناطق مختلف بين كه داد ــان نش (۶) خور  فراواني زئوپالنكتونهاي و پراكنش ــي بررس گرديد(۱). ــي بررس
تشابه و تنوع شاخصهاي ــبه ــاس محاس براس خور اكولوژيك وضعيت ــي بررس حاضر مطالعه هدف از دارد. وجود تفاوتهاي واقعي ــال س
گروههاي كمي و  كيفي تشابه و  تنوع ميزان شاخصهاي مطالعه اين در است. گذشته ــي هاي بررس با نتايج آن ــه و  مقايس زئوپالنكتونها
خور وضعيت و نيز  خور، مقايسه مناطق مختلف آن جهت ونتايج آمده بدست نيز ايستگاه هاي متعدد و  مختلف زئوپالنكتوني در ماههاي

است. رفته بهكار سال مختلف زمانهاي در
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سازندگي و پژوهش ۲۴

تنوع... شاخصهاي بررسي

دي،  و ماههاي شهريور  به مربوط بهترتيب آن ميانگين كمترين مقادير  و 
مقادير  شاخص ــت. آزمون توكي ۸  اس ۱  و ــماره ش ــتگاههاي در ايس و
ــهريور ش و  مرداد آذر، با ماه دي بين معنيدار ــالف وجود  اخت ــوع، تن
اختالف ــتگاههاي مورد  مطالعه بين ايس تنوع ــاخص ش اما  داد، ــان نش را

نداشت. معنيداري
مختلف  بين ماههاي جاكارد،  ــاخص ش براساس كيفي ــابه تش ميزان
براساس ــابه كمي تش بود. ۴۷/۶-۶۱/۹٪ ــتگاهها ايس بين و  ۵۰-۶۳/۱٪
ايستگاه ها و بين  ٪۲/۴-۹۹/۸ مختلف كولزينسكي، بين ماههاي ــاخص ش

.(۴ و  ۳ (جداول آمد  بدست  ٪۹/۵-۹۹

بحث
ــت   اس همراه كمتر تنوع ــا  ب ــا خوره در ــي ــاد پالنكتون زي ــم تراك
جمعيت هاي گروه خاص،  ديگر يا  چند يك با  غالب شدن زيرا (۱۱)
ميمانند. غالب باقي ــاي گروهه و بهتدريج تنها  ــده ش محدود  پالنكتوني
در (۲ و (جداول ۱ تنوع ــاخص ميانگين ش بودن ــوي ديگر،  پايين س از
پايين ــازگانها بومس اين در  رقابت زيرا ــت،  نيس ــار از  انتظ دور ــور خ
ــوي دريا س از خور به گونهها ــترش تمايل گس موجب اين امر  و  ــت اس
باقي خور ــي در ترتيب تنها گونه هايخاص ــن بدي و ــردد (۱۴)   ميگ
اين زئوپالنكتونها  در باالي تراكم (۶) پيشين مطالعات بهعالوه مي مانند.
پالنكتوني تراكم شهريور  ماه در كه شده و  مشخص داده ــان نش را خور
از  شاخص آمده ــت دس به مقادير به توجه با ــت. اس يافته كاهش ــيار بس
دي ماه آن در كمترين و ــهريور در  ش ميزان تنوع باالترين ــانن، ش تنوع
نيز وجود تنوع ميانگين مقادير توكي آزمون  .(۱ (جدول مشاهده ميشود
و شهريور مرداد، ماههاي با ماه دي در مقادير اين بين معني دار اختالف
ماههاي پس در احتماًال  مي دهد.  نشان را ــوني)  آذر (ماههاي پس مانس
در ــيميايي عوامل فيزيكوش نظر از آب كه ماه) (برخالف دي ــون، از مانس
اين در  نيز زئوپالنكتونها تنوع ــترين بيش داشته، قرار ــبي مناس وضعيت
بادهاي وزش بهدنبال ــون مانس پديده طي در ــم ميخورد.  چش به ماهها
از اليه هاي كه مغذي مواد مقدار آب،  مختلف و  تداخل اليههاي شديد
مناسب و شرايط يافته افزايش گرفتهاند منشأ مجاور يا نواحي و مختلف
بهوجود زئوپالنكتوني ــات اجتماع در  تنوع افزايش ــراي ب ــيميايي فيزيكوش
ــي ــيميايي ناش فيزيكوش تغييرات حرايي، خورهاي در ــژه به وي ــد. ميآي

همچنين ــت. اس ــيعتر وس حرا،  برگ درختان بهدليل ريزش ــون مانس از
تعيين كننده عوامل مهم از يكي مختلف ــوري گونههاي ش تحمل محدوده
برعكس، يا به خور  و دريا  از گسترش آنها  و آنها  در خور  پراكنش در
پايين ــار  تراكم ــوع در  كن تن بودن ــاال .  ب (۱۵) ــود ش ــي م ــوب محس
ويژگيهاي متناسب با و بوده مورد انتظار ماه شهريور در زئوپالنكتون ها 

باشد. مي كننده رقابت جمعيتهاي انتشار
انتهاي  و در  ابتدا بهترتيب تنوع مقادير  و  پايينترين گرچه باالترين
اختالف بررسي، مورد ــتگاه هاي ايس بين در اما آمد، ــت  بدس خور 
ساالنه تراكم ميانگين بهچشم نميخورد. باالبودن تنوع ازنظر داري معني
پايين و (۱۳۸۰ ــائي،  (مش (۸ ــتگاه خور  (ايس انتهاي زئوپالنكتونها  در
وجود از حاكي ،(۲ (جدول ــتگاه ايس در اين تنوع ميانگين مقدار  ــودن ب
ساالنه فراواني بررسي .(۲۷) ــت  اس ناحيه زئوپالنكتوني دراين غالب گروه
در پاروپايان ــودن غالب ب ،(۶) ــتگاه ها ايس در مختلف ــاي زئوپالنكتونه
دهانه ايستگاه ۱ در  ــتن به علت قرار داش بود.  داده ــان ۸ را نش ــتگاه ايس
آب در جريانات توسط ــتري بيش زئوپالنكتوني گروههاي انتقال خور، امكان
وضعيت اين ــت عكس ۸  درس ــتگاه ايس درحاليكه دارد، وجود  ناحيه اين
ــتگاه ايس دراين ــوري ش بودن بدليل باال احتماًال  ــت. بهعالوه اس را دارا
برخي تراكم جهت افزايش مناسبي شرايط ،(۱۳۷۸ همكاران،  و (حقيقي

است. آمده آنها بوجود  غالب شدن و  پاروپايان از
ماههاي مختلف (جدول ــاخص جاكارد) بين (ش كيفي ــابه تش مقدار
(شاخص كمي ــابه تش ميزان در  حاليكه ــت، قابل توجهي نداش تفاوت (۳
متغير (جدول ۳) مختلف ــاي ماهه در  زئوپالنكتونها بين ــكي) كولزينس
ماه هاي با  (مانسون) مرداد تير و ماه موارد بين اغلب در اين مقدار بود.
دي و  تير ماههاي بين نحوي كه حداقل ميرسد،  به به ــتان زمس و  پاييز
تنوع ميانگين ماهانه كم مقادير به باتوجه دارد. وجود تشابه كمي كمترين
تشابه كيفي، بين توجه قابل اختالف وجود  عدم ديگر سوي از و خور در
زئوپالنكتون ها از از غالببودن برخي ناشي ماهها  بين كمي تشابه كاهش
توجه قابل افزايش ــت. اس مذكور  ماههاي بين آنها  تراكم زياد اختالف و 
مؤيد نيز  (۶) مرداد  تير و ماههاي در الرو پرتاران و ــان ــي پاروپاي فراوان

است. امر اين
مختلف  ــتگاههاي ايس بين ــاكارد)  ج ــاخص (ش كيفي ــابه مقدار تش
ايستگاهها بين بررسي تشابه كمي قابل توجهي نداشت.  تفاوت (۴ (جدول
با  يكديگر ــابه زيادي تش مجاور ــتگاههاي كه ايس داد ــان نش (۴ (جدول

آبان شهريور مرداد تير فروردين اسفند بهمن دي آذر

۰/۳۴ ۰/۷۸ ۰/۶۹ ۰/۵۳ ۰/۴۷ ۰/۴۹ ۰/۴۷ ۰/۱۹ ۰/۶۴ شاخص  شانن

۰/۲۴ ۰/۳۰ ۰/۲۶ ۰/۲۲ ۰/۲۰ ۰/۲۴ ۰/۲۰ ۰/۱۲ ۰/۳۵ معيار انحراف 

مجموع ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۰/۳۳ ۰/۲۵ ۰/۳۴ ۰/۳۲ ۰/۳۸ ۰/۴۴ ۰/۳۸ ۰/۴۶ ۰/۴۹ شاخص  شانن
۰/۳۳ ۰/۲۲ ۰/۳۳ ۰/۲۸ ۰/۳۰ ۰/۳۸ ۰/۳۴ ۰/۳۷ ۰/۴۴ معيار انحراف 

در باهوکالت  خور شانن)  در  شاخص  زئوپالنکتونها ( معيار  تنوع انحراف و  ميانگنين -۱ جدول
.(۱۳۷۶ آبان  -۱۳۷۵ آذر ) مختلف ماههاي 

در شانن ) معيار  تنوع  زئوپالنگتونها  (  شاخص انحراف و  ميانگين  جدول  ۲-
(۱۳۷۶ آبان -۱۳۷۵ آذر باهوکالت  ( مختلف خور  ايستگاههاي
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ــدت به ش خور انتهاي و  ابتدا ــتگاههاي بين ايس ــابه تش درحاليكه دارند، 
و  ۳ شماره ايستگاههاي كمي بين ــابه تش مقدار كمترين كاهش مي يابد. 

قراردارد  در  انتهاي خور كه ۸ شماره ــتگاه ايس همچنين دارد. ۸ وجود
تغييرات ميانگين بررسي دارد. كمترين تشابه را نيز ايستگاهها ديگر  با
كه نشان (۱۳۸۰ ــائي، (مش مختلف ــتگاه هاي ايس زئوپالنكتونها  در تراكم
ايستگاههاي شماره به مربوط بترتيب تراكم ــترين بيش و كمترين مي دهد

مزبور  را  ــتگاه ايس دو  بين كمي ــابه تش ميزان بودن كم ــت، اس  ۸ و ۳
زيادي كمي و كيفي تشابه ۵ تا  ــتگاه هاي شماره ۱ ايس مي نمايد.  توجيه
ــتگاهها، ايس اين در  ميزان تنوع بودن پايين باتوجه به و  دارند با  يكديگر
ــبي ايستگاههاي نس نزديكي .(۱۹) كرد ــوب محس همگن را  آنها ميتوان

دانست. زياد بين آنها عامل تشابه نمونهبرداري را ميتوان
زئوپالنكتونها فراواني و تراكم تغييرات بررسي از آمده بهدست نتايج
آنها، ــه اي خوش دندروگرام آناليز و ــف مختل ــتگاههاي و ايس ــا ماهه در 
و (۶) زئوپالنكتوني ــاي گروهه هريك از  ــي فراوان ميانگين توكي ــون آزم
زئوپالنكتونهاي خور ــابه تش شاخصهاي تنوع و ــي بررس از حاصل نتايج

دارد. مطابقت يكديگر  با  باهوكالت،
. (۱۴) مي شوند آبزيان محسوب مهمترين نوزادگاههاي از يكي خورها
.(۱۸) مي خورد بهچشم حرا نيز  ويژگي در جنگل هاي همين كه آنجا از
بهدست آمده از نتايج دارد. توجهي ــايان حرايي باهوكالت اهميت ش خور
و  (۱۴) باشند ثانويه مي توليد وضعيت زئوپالنكتونهاكه معرف مطالعه
خور شناختي بوم وضعيت توصيف در  آنها،  به مربوط آماري ــاخصهاي ش

كنند. مهمي ايفا مي نقش حفاظت، بهينه باهوكالت باهدف مديريت

و  قدرداني تشكر
شيالت تحقيقات مركز  اسبق سعيدپور،  رياست مهندس بهزاد آقاي از
آزمايشگاهي و محيطي  عمليات و  انجام اجرا در نظارت خاطر  به چابهار
ــابق مركز  تحقيقات س ــت رياس ــتم پور، آقاي مهندس حمزه رس پروژه و
زمينه ــرر و ايجاد مك ــويق هاي تش و ترغيب خاطر  به ــار چابه ــيالت ش
مهندس آقاي ــگزارم. از سپاس تحقيق انجام و مقاالت تهيه براي ــب مناس
الزم هماهنگيهاي كه مركز آبشناسي بخش سابق مسئول حقيقي، حسن
محمدرفيق آقايان و  دادند انجام پروژه را برداري عمليات نمونه انجام براي
ملوان؛ عبداهللا كيومرثي،  و مركز آب شناسي بخش تكنيسين لعلشناس،

متشكرم. نمودند همكاري نمونهبرداريها انجام در كه
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سازندگي و پژوهش ۲۶

شهريور مرداد تير فروردين اسفند بهمن دي آذر شاخص
تشابه ماهها

۵۰ جاکارد
دي

۵۲/۹ کولزينسکي

۶۱/۱ ۶۱/۱ جاکارد
بهمن

۲۸/۸ ۷۵/۴ کولزينسکي

۵۲/۳ ۵۸/۸ ۵۸/۸ جاکارد
اسفند

۶۱/۹ ۵۴/۶ ۸۵ کولزينسکي

۵۹ ۶۰/۸ ۶۳/۱ ۶۳/۱ جاکارد
فروردين

۳۴/۱ ۶۲/۹ ۱۴/۳ ۴۳/۵ کولزينسکي

۵۶/۵ ۵۷/۱ ۵۴/۵ ۶۱/۱ ۶۱/۱ جاکارد
تير

۲۸ ۶/۵ ۱۳/۹ ۲/۴ ۸/۷ کولزينسکي

۵۹ ۶۰/۸ ۵۷/۱ ۵۴/۵ ۶۱/۱ ۶۱/۱ جاکارد
مرداد

۴۰/۶ ۷۸ ۲۳/۳ ۴۵/۴ ۹/۴ ۳۰/۲ کولزينسکي

۶۰/۸ ۶۰/۸ ۶۲/۵ ۵۹ ۶۰/۸ ۶۳/۱ ۶۳/۱ جاکارد
شهريور

۲۰/۵ ۳۶/۹ ۸۳/۸ ۲۵/۸ ۴۹/۷ ۱۰/۵ ۳۳/۴ کولزينسکي

۵۴/۵ ۵۷/۱ ۵۷/۱ ۵۹ ۵۵ ۵۷/۱ ۵۸/۸ ۵۸/۸ جاکارد
آبان

۲۵/۸ ۸۳/۳ ۶/۴ ۳۴ ۹۹/۸ ۶۱/۸ ۵۴/۶ ۸۴/۹ کولزينسکي

۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
شاخص
تشابه

ايستگاه

۶۰/۸ جاکارد ۲۳۶/۵ کولزينسکي
۵۶ ۵۵ جاکارد ۳۹۸/۸ ۶۲/۵ کولزينسکي

۵۲/۳ ۵۸/۳ ۵۲/۶ جاکارد ۴۸۰/۶ ۸۱/۷ ۸۴ کولزينسکي
۵۴/۵ ۶۰/۸ ۵۷/۶ ۵۷/۱ جاکارد ۵۹۹ ۷۹/۷ ۸۰/۸ ۸۱/۳ کولزينسکي

۵۸/۳ ۵۴/۵ ۶۰/۸ ۵۷/۶ ۶۱/۹ جاکارد ۶۷۴/۱ ۷۳/۲ ۵۶/۱ ۵۷/۱ ۹۲/۳ کولزينسکي
۵۶/۵ ۵۷/۱ ۵۹ ۶۰ ۶۰ جاکارد ۷۴۱/۴ ۴۱/۳ ۴۰/۸ ۲۹/۵ ۳۰/۱ ۵۵/۱ کولزينسکي

۴۷/۶ ۵۶/۵ ۵۶/۵ ۵۷/۱ ۵۴/۵ ۶۰ ۶۰ جاکارد ۸۴۵ ۲۲/۸ ۱۴/۱ ۱۳/۸ ۹/۵ ۹/۸ ۱۹/۷ کولزينسکي

زئوپالنکتوني (  کولزينسکي  )  بين گروههاي  )  وکمي تشابه کيفي  (  جاکارد درصد  -۳ جدول

(۱۳۷۶ آبان – ۱۳۷۵ (  آذر ماههاي  مختلف خور باهوکالت در

در زئوپالنکتوني  گروههاي )  بين (  کولزينسکي و  کمي ( (  جاکارد کيفي تشابه درصد -۴ جدول

.(۱۳۷۶ ۱۳۷۵-  آبان ( آذر خور باهو  کالت ايستگاههاي 
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