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بررسی تنوع ،تراکم و پراکنش زئوپالنکتون ناحیه مصبی رودخانه تجن
مر یم شاپوری*  ،آرش جوانشیر و حامد آذرباد
 باشگاه پژوهشگران جوان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سوادکوهو

 -دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران

چکیده
منطقه مورد بررسی شامل ناحیه مصبی تجن به عنوان یکی از زیرحوضههای ،حوضه آبریز دریای خزر
میباشد که وسعتی در حدود کیلومتر مربع را در بر میگیرد .در این بررسی تعداد  6ایستگاه در سه ناحیه
رودخانهای ،مصبی و دریا انتخاب و تراکم ،تنوع و پراکنش زئوپالنکتون بطور ماهانه نمونهبرداری و
اندازهگیری گردید .زئوپالنکتون منطقه تجن در چهار گروه اصلی شامل Cladocera ،Rotatoria ،Protozoa
و  Copepodaو زئوپالنکتون موقتی شامل الرو دوکفهای ) ، (veligerبارناکل Ostracoda ،و Tintinidium

شناسایی گردیدند .در مجموع تعداد  8جنس از گروه های نامبرده شناسایی شد Copepoda.به عنوان مهم
ترین گروه پالنکتونی و غالب شناخته شد .نتایج آزمون تجزیه واریانس یك طرفه و آمار توصیفی برای میزان
میانگین شاخص تنوع زئوپالنکتون بین سه منطقه رودخانه ،مصب و دریا با  88درصد اطمینان اختالف
معنیداری را نشان داد  .آزمون مقایسه چند دامنه  Tukeyنشان داد که شاخص تنوع شانن در رودخانه و
دریا معنی دار نبوده و لیکن رودخانه با مصب و مصب با دریا اختالف معنی داری را نشان داد .در بررسی
شاخص تنوع در سه ناحیه رودخانه ،مصب و دریا ،در طول سال ،ناحیه مصبی دارای باالترین تنوع ،نسبت به
دو منطقه دریا و رودخانه بود.
واژگان کلیدی :رودخانه تجن ،شاخص شانون  ،زنوپالنکتون ،مناطق مصبی  ،تنوع

*مسئول

مکاتبه marybiot@yahoo.com :
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مقدمه
با توجه به اهمیت نواحی مصبی ،مطالعات جامع و دقیقی بطور اختصاصی برای تمامی نواحی مصبی
رودخانهها در ایران انجام نشده است .بنابراین نواحی مصبی روخانههای منتهی به دریای مازندران علیرغم
اهمیت اکولوژیك آنها ،هنوز ناشناختهاند .با توجه به نقش مهم اکوسیستم مصبی و جدید بودن مطالعات در
این خصوص ،ارزیابی و بررسی این زیستگاه حساس و آسیبپذیر میتواند نتایج شیالتی ارزشمندی را به
همراه داشته باشد که در بهبود مدیریت شیالتی و زیست محیطی نواحی ساحلی بعنوان بخشی از مدیریت
مناطق ساحلی کاربرد دارد .رودخانه تجن از مهم ترین رودخانههای مازندران مرکزی است که عالوه بر اینکه
نقش اساسی در تأمین آب زراعی بخش عمدهای از اراضی کشاورزی دارد ،بلکه یکی از بهترین زیستگاه های
ماهیان بومی و مهاجر میباشد (روشن طبری و همکاران .) 9 ،علیرغم اهمیت رودخانه تجن از نظر
زیست محیطی و اقتصادی ،متأسفانه این رودخانه تحت تأثیر فاضالب و پسابهای محیط مجاور خود قرار
میگیرد که ممکن است خسارات جبرانناپذیری بر روی آبزیان بخصوص ماهیان مهاجر وارد کند.
زئوپالنکتون ،جانوران پالنکتونی هستند که گسترش آنها در مناطق مساعد ،تحت تاثیر مقدار شوری محیط،
دما و غذای قابل دسترس می باشد ) .(Lucas et al., 1999زئوپالنکتون شاخص های عالی از شرایط محیطی
میباشند چرا که حساس به شرایط کیفی آب هستند .آنها به مقدار اکسیژن حل شده در آب واکنش نشان
میدهند و نیز مقدار زیاد مواد غذایی و یا آلودگی های سمی و غذای کم  ،بر گستردگی آنها تاثیر میگذارد
) .(Mann, 1968در این مطالعه سعی بر آن شده است تا جوامع زئوپالنکتونی این رودخانه ارزشمند را
شناسایی نموده و از آنجایی که رودخانه تجن محل عبور و رها سازی بسیاری از ماهیان با ارزش شیالتی می
باشد با بررسی زئوپالنکتون موجود در این رودخانه میزان تولید ثانویه آن را نیز ارزیابی گردد.

مواد و روش ها
محدوده مورد مطالعه در این تحقیق شامل ناحیه مصبی رودخانه تجن در شرق استان مازندران – شهرستان
ساری میباشد .این محدوده از جنوب به انتهای روستای خزرآباد (فرحآباد) ،از شمال به محیط ناحیه مصبی
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(دریایی) منتهی گردیده است .ایستگاه های موردنظر جهت نمونهبرداری براساس گشت آزمایشی و مطالعاتی
و نیز اهداف تحقیق با استفاده از  GPSانتخاب گردیدند .جهت انتخاب ایستگاه ها مواردی نظیر وسعت و
محدوده مصبی رودخانه ،شامل بخشی از رودخانه در محل نزدیك ورودی به دریا  ،انشعابات فرعی در
نزدیکی مصب و همچنین آبهای دریایی ناحیه شرقی و غربی در محدوده مصبی در نظر گرفته شد .در نهایت
تعداد  6ایستگاه انتخاب و تعیین گردید(شکل شماره )  .با توجه به تعداد و محل ایستگاه ها ،عالوه بر
تعیین وضعیت کانون مرکزی ناحیه مصبی رودخانه تجن ،می توان مناطق تأثیرگذار محیطی در رودخانه و
حاشیه مصبی را نیز بررسی نمود.

جدول شماره  -1خالصه اطالعات،مختصات جغرافیايی و عمق ايستگاه های نمونهبرداری
در ناحیه مصبی رودخانه تجن
شماره
ایستگاه

نام ایستگاه

مختصات جغرافیایی
عرض شرقی )(E

طول شمالی )(N

رودخانه تجن (خزرآباد)

ً3  / 06َ / 809

ً6 / 89َ / 338

دهانه مصب

ً 3  / 06َ / 8

ً6 / 89َ / 593

شرق مصب

ً 3  / 06َ / 8

ً6 / 89َ / 5 5

8

غرب مصب

ً3  / 06َ / 8 0

ً6 / 89َ / 583

3

دریایی (شاهد)

ً3  / 06َ / 596

ً6 / 89َ / 985

6

کانال زهکشی (زردی)

ً 3  / 06َ / 89

ً 6 / 89َ / 56

میانگین عمق (متر)
/3

3
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شکل -1موقعیت ايستگاه های نمونهبرداری شده در ناحیه مصبی رودخانه تجن
براساس جدول زمانبندی ارائه شده ،با توجه به روش مطالعات موردنظر ،نمونهبرداری به صورت ماهانه از
خرداد 93

تا اردیبهشت 96

و اردیبهشت 93

(

ماه) انجام گرفت .شایان ذکر است که دو بررسی میدانی در فروردین

جهت تعیین ایستگاه های نمونهبرداری و مشخص نمودن محدوده ناحیه مصبی تجن و

همچنین یك بار بررسی میدانی در خرداد  96نیز بعنوان تکرار گشت خرداد  93انجام پذیرفت.
روش نمونه برداری از زئوپالنکتون

نمونه برداری زئوپالنکتون توسط تور زئوپالنکتونی با چشمه  33میکرون صورت گرفت و تورکشی به صورت
عمودی تا عمق 3متری انجام گرفت .بدین ترتیب ستونی از آب حاوی زئوپالنکتون فیلتر گردید .جهت
تثبیت نمودن نمونهها از فرمالین  8درصد استفاده شد .نمونه ها جهت بررسی به آزمایشگاه پژوهشکده
دریای خزر منتقل شدند ) .(Wetzel & Linkens, 1991شمارش زئوپالنکتون طبق روش استاندارد متد
صورت گرفت).(Clesceri et al., 2003
روشهای آماری در تجزيه و تحلیل اطالعات

نتایج بدست آمده توسط نرم افزار  Excelرسم و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .به منظور بررسی
پراکنش و تنوع پالنکتون با عوامل مختلف ،از شاخص آماری شانون استفاده گردید & (Ludwig

). Reynolds, 1988
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s

)H    (ni / n) ln( ni / n
i 1

=  H شاخص تنوع شانون
 = niتعداد هر جنس یا گونه
 = nمجموع جنس ها یا گونهها
جهت ارتباط تمامی پارامترهای زیستی و غیرزیستی با یکدیگر و مقایسه آماری ،از آزمونهای همبستگی
 Tukey , ANOVAو آنالیز واریانس در نرمافزار  SPSSاستفاده گردید.

نتايج
از مجموع زئوپالنکتون شناسایی شده در طول نمونهبرداری در منطقه مورد بررسی ،تعداد  0گونه
جنس از  8گروه اصلی شامل ) (Cladocera) ،(Rotatoria) ،(Protozoaو ) (Copepodaو همچنین
زئوپالنکتون موقتی مانند الرو  Cirripedia ،Lamellibranchiaو گروه هایی مانند ،Ostracoda Hypanis
 Tintinidiumرا میتوان نام برد .در جدول شماره ( ) فهرست جنس های شناسایی شده و مشخصههای
زیستگاهی در منطقه مورد مطالعه ،ارائه شده است .بطور کلی 3 ،جنس در رودخانه 8 ،جنس در مصب و
 9جنس در دریا مورد شناسایی قرار گرفت .طبق نتایج تغییرات فصلی ،فراوانی جنسها در فصل بهار
حداکثر فراوانی جنس ها در منطقه مصبی با  0جنس مشاهده گردید .حداکثر فراوانی جنس ها در ایستگاه
ها نیز طی این فصل در ایستگاه دهانه مصب با  8جنس برآوردگردید .دراین فصل حداکثر فراوانی جنس
های شناسایی شده متعلق به شاخه  ، Protozoaگروه  Foraminiferaبوده است (شکل شماره ) سایر گروه
های زئوپالنکتونی موقتی از تنوع کمتری برخوردار بودهاند .در تابستان منطقه مصبی با  5جنس نسبت به
منطقه دیگر در همین فصل دارای بیشترین فراوانی جنس ها بوده و مناطق دریا و رودخانه در مراحل
بعدی قرار داشتهاند .حداکثر فراوانی جنس ها در ایستگاه ها نیز در طی این فصل در ایستگاه شرق مصب
مشاهده شد .در این فصل حداکثر فراوانی جنس های شناسایی شده متعلق به شاخه  Protozoaو
 Rotatoriaبوده است .در پاییز نیز طبق شکل شماره ( ) فراوانی جنس ها در ایستگاه شرق با

جنس،

بیش از سایر ایستگاه ها بوده است .در این فصل حداکثر فراوانی متعلق به جنس  Acartiaاز شاخه
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 Copepodaبوده است .در فصل زمستان ایستگاه غرب مصب با  9جنس نسبت به سایر ایستگاه ها دارای
بیشترین فراوانی جنس بوده است .حداکثر فراوانی نیز در این فصل متعلق به جنس  Acartiaمتعلق به
شاخه  Copepodaبوده است .بطور کلی

جنس از شاخه  Protozoaدر هر یك از مناطق رودخانه ،مصب

ودریا به ترتیب  ،و جنس ،از شاخه  Rotatoriaبه ترتیب  ،و جنس از  Copepodaو  6جنس در
مصب و دریا و سایر گروه های زئوپالنکتونی به ترتیب  6 ،6 ،3جنس مورد شناسایی قرار گرفت .حداکثر
فراوانی جنس های زئوپالنکتونی در فصل بهار و حداقل در فصل پاییز مشاهده گردید (شکل شماره ).
جدول شماره -3ترکیب کیفی زئوپالنکتون در مصب رودخانه تجن
ایستگاههای نمونهبرداری
ردیف

شاخه

جنس هاو گروه های زئوپالنکتونی

رودخانه تجن
( )

Protozoa

دهانه

شرق

غرب

مصب

مصب

مصب

دریا

رودخانه
زردی

( )

( )

()8

()3

()6

Foraminifera













Tintiopsis sp.













Difflugia sp.













Branchionous sp.













Keratella sp.













Acartia sp.

-











)Acartia( nauplius

-











Calanipeda sp.

-











Cyclops sp.

-











3

Eurytemora sp.

-









-

6

Halicyclops sp.

-









-

Bomina sp.







-



Polyphemus sp.







-



Fish egg













Lamilibranchia sp.













Tintinidium sp.













Hypania sp.













Ostracoda sp.













Nereis

-

-







-

Rotatoria

8

Copepoda

Cladocera

8
3
6
مجموع

سايرگروه ها

11

11

11

11

11

11
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فراواني جنسها

ايستگاههاي نمونه برداري

شکل  - 1تراکم زئوپالنکتون در مناطق و فصول مختلف مصب
رودخانه تجن

تنوع
مقایسه تنوع زیستی زئوپالنکتون در سه ناحیه رودخانه ،مصب و دریا نتایج زیر را مشخص نموده است:
شاخص شانن به ترتیب در سه ناحیه رودخانه ،مصبی و دریا /5 ، /3 ،و  /0بوده است (شکل

) .در

ناحیه رودخانهای ( و  )6تنوع زیستی به نظر میرسد به طور عمده تحت تأثیر آب ورودی میباشد به نحوی
که در فصل بهار میزان تنوع  /5می باشد .پس از آن در ماه های خشك سال (تابستان) باز هم تنزل کرده
( ) / 9اما در زمستان به دلیل بارندگی ،دارای افزایش میباشد .در ناحیه مصبی ،تنوع زیستی در فصل بهار
دارای میانگین  / 3میباشد .در فصل تابستان این میزان تنزل یافته و به زیر

( ) /63میرسد ،در ماه

های خشکسالی تنوع زیستی به میزان زیادی کاهش می یابد .در ناحیه دریایی در فصل بهار میزان تنوع
زیستی پایینتر از حد معمول بوده ( ،) /98با شروع فصل تابستان این شاخص افزایش یافته به طوریکه از
خردادماه تا آبان ماه به میانگین  / 9میرسد و از آذر ماه تا پایان زمستان به همان مقادیر اولیه سال
نزدیك شده و میانگین چهارماهه آن به  /9تنزل مییابد (شکل شماره  .)8نتایج شاخص شانون در فصول
مختلف نشان داد که حداکثر میزان این شاخص از فصل بهار تا زمستان در مناطق مورد بررسی به ترتیب
 / 8 ، /63 ، / 3و  /98بوده است.
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2

شاخص شانون

3

1
0
دریا

مصب

رودخانه

شکل  -3مقايسه شاخص تنوع شانون جامعه زئوپالنکتون در نواحی مختلف منطقه رودخانه تجن

4
2

شاخص شانون

3

1
0

دریا

مصب

رودخانه

شکل  -4مقايسه شاخص تنوع شانون جامعه زئوپالنکتون در فصول و نواحی مختلف منطقه تجن

نتایج حاصله از تراکم زئوپالنکتون در فصول مختلف به شرح زیر است :
در فصل بهار منطقه دریا بیشترین تراکم با میزان  9558/عدد در متر مکعب داشته و مناطق
مصب و رودخانه از نظر تعداد پس از آن قرار داشتند (شکل شماره  )6در این فصل شاخه  Copepodaغالب
ترین گروه زئوپالنکتونی در مقایسه با سایرین بوده و  Cladoceraکمترین تراکم را دارا بوده است (شکل .)5
بطور کلی گروه  88/0 Copepodaدرصد از کل زئوپالنکتون منطقه دریا در فصل بهار را به خود اختصاص
داده است .همچنین طبق نتایج بدست آمده حداکثر تراکم زئوپالنکتونی در مناطق رودخانه ،مصب و دریا در
ماه خرداد برآورد گردید (شکل  .)9در تابستان نیز منطقه دریا با میزان  9538تعداد در متر مکعب و سپس
مصب و رودخانه دارای حداکثر تراکم زئوپالنکتون بوده است .در این فصل نیز گروه  Copepodaغالب ترین
گروه را در مقایسه با سایرین به خود اختصاص داده است (شکل  .)5در این فصل گروه 89 Copepoda
درصد از کل زئوپالنکتون موجود دریا را به خود اختصاص میدهند .حداکثر تراکم زئوپالنکتونی در مناطق
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رودخانه ،مصب و دریا در تابستان در تیرماه برآورد گردید (شکل  .)9میزان تراکم زئوپالنکتون در فصل پائیز
کاهش پیدا کرده و دو منطقه رودخانه (  5تعداد در متر مکعب) و مصب (  809تعداد در متر مکعب) از
نظر تراکم به هم نزدیك و پایینتر از منطقه دریا ( 68 8تعداد در متر مکعب) برآورد گردید (شکل  .)6در
شکل شماره ( )5تراکم گروه های زئوپالنکتونی در ایستگاه های مختلف در فصل پاییز نشان داده شده است.
در بررسی تراکم زئوپالنکتونی در طول سال حداکثر میزان تراکم در دو منطقه دریا رودخانه در آبانماه و
مصب در آذرماه مشاهده گردید (شکل  .)9در تمامی مناطق حداقل تراکم زئوپالنکتونی در زمستان مشاهده
گردید (شکل  )6در این فصل نیز شاخه  Copepodaبه عنوان گروه غالب مطرح است (شکل .)5حداکثر
تراکم زئوپالنکتونی در زمستان در منطقه دریا در دی ماه ،منطقه مصبی ،اسفند ماه و در رودخانه ،بهمن ماه
مشاهده شده است (شکل )9

شکل -5مقايسه تراکم ساالنه جامعه زئوپالنکتون در نواحی مختلف
منطقه رودخانه تجن
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شکل  -1تراکم گروه های زئوپالنکتون در فصول مختلف در
منطقه رودخانه تجن
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ماههاي سال

شکل  -1تراکم زئوپالنکتون در نواحی مختلف منطقه رودخانه تجن طی ماه های مختلف سال

نتایج آزمون تجزیه واریانس یك طرفه و آمار توصیفی برای میزان میانگین شاخص تنوع زئوپالنکتون بین سه
منطقه رودخانه ،مصب و دریا با  88درصد اطمینان اختالف معنیداری را نشان میدهدF= 15.772 , ( .

 . )P<0.001همچنین آزمون مقایسه چند دامنه  Tukeyنشان میدهد شاخص تنوع شانون در رودخانه و
دریا معنیدار نبوده و لیکن رودخانه با مصب و مصب با دریا اختالف معنیداری را نشان میدهد .بطور کلی
ناحیه مصبی در گروه جداگانهای نسبت به دریا و رودخانه از نظر تنوع قرار میگیرد.

بحث و نتیجه گیری
زئوپالنکتون منطقه تجن در چهار گروه اصلی شامل  Cladocera ،Rotatoria ،Protozoaو  Copepodaو
زئوپالنکتون موقتیشامل  ، Lamelibranchiaبارناکل Ostracoda ،و  Tintinidiumشناسایی گردیدند .در
مجموع تعداد  0جنس از گروه های نامبرده شناسایی شده است .روشن طبری و همکاران در سال ، 5
تعداد

جنس از گروه های فوق شناسایی و معرفی کرده است( .روشن طبری و همکاران ) 5 ،در این

بررسی حداکثر تنوع جنس های شناسایی شده متعلق به شاخه  Protozoaو راسنه  Copepodaبوده و سایر
گروه ها از نظر تنوع در مکان های بعدی قرار داشتهاند .در بررسی شاخص تنوع در سه ناحیه رودخانه ،مصب
و دریا ،در طول سال ،ناحیه مصبی دارای باالترین تنوع ،نسبت به دو منطقه دریا و رودخانه میباشد.
مشخص است ،بیشترین تنوع در ناحیه مصبی ،محلی که سرعت جریان آب کم و عمق حدود

الی متر
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بوده و نفوذ آب دریا به رودخانه بیشتر بوده است مشاهده شدهاند ،به طوری که تنوع گونهای در اغلب گروه
های زئوپالنکتون وجود داشته است Evans& Steward.در سال 855

نیز نتایج مشابهی در دریاچه

میشیگان امریکا بدست آورده است .در ناحیه ساحلی آن دریاچه نیز تنوع گونه ای مناطق مصبی بیش از
سایر نواحی بوده است .از آنجایی که وجود یا عدم وجود گونههای مختلف زئوپالنکتونی تابع شرائط خاص
محیط آبی آنهاست ( ،)Kurashova& Kuzmicheva, 1991تنوع زیستی جوامع زئوپالنکتونی در ایستگاه
های رودخانهای ( و  )6به طور عمده تحت تأثیر آب شیرین رودخانه میباشد .به طوریکه در ماه های اولیه
سال (فروردین و اردیبهشت) این میزان باال و در ماه های خشك سال (شهریور و مهر) به علت پایین آمدن
شدید دبی آب ،کاهش مییابد و با شروع بارندگی های زمستانه ،مجدداً بازسازی می شود .وجود رودخانه
فرعی زردی در کنار ناحیه مصبی ممکن است علت این بازسازی باشد .به نحوی که گونههای نابود شده در
دوره کمآبی مجدداً از طریق مصب هم جوار آن تجدید و احیاء میگردد .در منطقه مصبی میزان تنوع گونهها
در ابتدای سال (فروردین – اردیبهشت و خرداد) باال و در ماه های بعدی با شروع فصل خشکسالی و کاهش
تدریجی آب ودر نتیجه بسته شدن دهانه مصب ،کاهش مییابد .کاهش تنوع در شروع تابستان بطور همزمان
مرتبط با کاهش دبی آب ورودی و افزایش زمان ماندگاری است .تنوع گونهای در منطقه مصبی نیز همانند
منطقه رودخانهای در ماه های خشك سال (شهریور و مهر) به علت کمآبی شدید (اوج برداشت آب کشاورزی
و توقف بارندگی در این زمان و یا افزایش شکارچی) کاهش مییابد .نکته قابل توجه این است که پس از
دوره خشکسالی ،با شروع بارندگی ها از آبان ماه ،شاخص تنوع شانون طی ماه های بعدی به سرعت بهبود و
افزایش یافته است .این بهبود شاخص شانون در مطالعات ) Abdel-Aziz, and Dorgham (1999در دریاچه
های داخلی مصر نیز به طریق دیگری مشاهده شده است و بطور کلی دیده شده که با گذار از فصل تابستان
و شروع بارندگی های پائیزه این شاخص در مورد گونه های زئوپالنکتونی بهبود یافته است .در ایستگاه
دریایی ،در ماه های اول سال (فروردین و اردیبهشت) احتماالً به علت حجم زیاد آب ورودی از مصب ،تعداد
کمی از گونههای زئوپالنکتونی قادر به تحمل شوری های بسیار کمی بوده و همچنین تنوع پایینتر از حد
معمول آن است .با شروع تابستان ،به علت متعادل شدن شرایط آبی و بطور عمده شوری ،این شاخص
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افزایش مییابد در ماه های سرد سال نیز با شروع بارندگیهای فصلی میزان تنوع به همان مقادیر اولیه سال
.نزدیك میشود
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