شیالت ،مجله منابع طبیعی ایران
دوره  ،71شماره  ،4زمستان 1397
صفحات 380-389

بررسی تنوع و تراکم جمعیتهای زئوپالنکتونی رودخانه بهشت آباد استان
چهارمحال و بختیاری
2

سمیه همتی ،1روح اله رحیمی* ،2ایرج هاشمزاده سقرلو ،3رسول زمانی احمدمحمودی

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیالت و محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،
ایران.
 .2استادیار ،گروه شیالت و محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
 .3دانشیار ،گروه شیالت و محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
تاریخ دریافت1397/7/29 :

تاریخ تصویب1397/10/24 :

چکیده
زئوپالنکتونها ازمهمترین گروههای جانوری موجود در بومسازگانهای آبی هستند ،یکی از روشهای ارزیابی بومسازگانها آبی باالخص
رودخانهها بررسی موجودات زنده یا زیستمندان است .در این مطالعه از زئوپالنکتونها بهعنوان موجودات شاخص زیستی برای ارزیابی کیفیت
آب رودخانه بهشتآباد استفاده شد .نمونهبرداریها از  7ایستگاه متفاوت و از پاییز  1395تا اواخر تابستان  1396انجام شد .برای نمونهبرداری
از جوامع زئوپالنکتونی نمونههای زئوپالنکتون ،بهوسیله تور پالنکتون گیری با چشمه  50میکرون جمعآوری شد .تمام نمونههای زئوپالنکتونی
برداشت شده در محل نمونه برداری با فرمالین  4درصد تثبیت و برای تغلیظ نمونههای جمعآوری شده از روش ته نشینسازی استفاده
گردید .نتایج نشان از حضور  3راسته زئوپالنکتونی کالدوسرا ،کوپه پودا و روتیفرا داشت .راسته روتیفرا بیشترین تراکم را به خود اختصاص
داد .تراکم زئوپالنکتونی در تابستان به بیشترین مقدار خود رسید و در فصل زمستان کمترین تراکم مشاهده گردید .در مقایسه ایستگاهها
تراکم در ایستگاه  6قابل توجه بوده و در ایستگاه  4در همه فصول تراکم قابل توجهی دیده نشد .در بررسی تغییرات شاخصهای تنوع
زیستی شانون و سیمپسون بیشترین مقدار برای فصل تابستان و کمترین آن در زمستان بهدست آمد که نشان از باالترین تنوع زیستی در
تابستان و کمترین در زمستان است.
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 .1مقدمه

زئوپالنکتون بهعنوان یکی از اجزای مهم بوم-
سازگانهایآبی شناخته شده و نقش مهمی در
تولیدات بهعنوان مصرف کنندگان اول و دوم بر عهده
دارند .یکی از روشهای ارزیابی اکوسیستمهای آبی
باالخص رودخانهها و دریاچهها بررسی موجودات زنده
یا زیستمندان است .بررسی جمعیتهای زیستی
بهعنوان بﺨشی از برنامه پایش اکوسیستمهای آبی
میتواند اﻃالعات دقیقی در مورد وﺿعیت تروفیﮏ و
کیفیت رودخانهها در اختیار کاربران قرار دهد .زیست-
مندان متعددی از جمله ماهیان ،نرمتنان ،بنتوزها
زندگی میکنند که یکی از این زیستمندان جوامع
پالنکتونی هستند که با مطالعه این جوامع میتوان به
بررسی وﺿعیت بوم سازگان پرداخت .دستهای از
پالنکتونها ،زئوپالنکتونها هستند که نقش عمدهای
در شبکه غذایی یﮏ اکوسیستم آبی بازی میکند و
حلقه واسط بین تولید اولیه و سوم را تشکیل میدهد
) ،)Verma et al., 2013عالوه برآن ،به این دلیل که
قسمت عمده آنها صافیخوار هستند ،بهعنوان
پاالیندههای ستون آب از مواد معلق وبه ﻃور مشﺨص
بهبود کیفیت آب ،عمل میکنند ( Kovalev et al.,
 .)1999معموالً در آب شیرین تنوع بیشتری دارند اما
تراکم آنها در رودخانهها کمتر از دریاچهها میباشد
( .)Greenberg, 1964; Hynes, 1970زئوپالنکتون-
ها شاخصهای 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 آلودگیهای سمی وغذای
کم ،برگستردگی آنها تاثیر میگذارد ( Mann,
 .)1968بهعلت پراکنش جهانی ،ترکیﺐ و ساختار
جمعیتی و حساسیت به تغییرات شرایط محیطی و
غنای مواد مغذی شاخصهای مناسبی برای تعیین
کیفیت زیست محیطی دریاچهها و رودخانه ها می-
باشند ( .)Taylor et al., 2003در این زمینه
 Ghadirnejadو همکاران ( )2013به بررسی پراکنش
و فراوانی جمعیتهای زئوپالنکتونی در رودخانه اترك
با استفاده از شاخص تنوع شانون و سیمپسون
پرداختند .همچنین بررسی تنوع ،تراکم و پراکنش
زئوپالنکتونهای رودخانه تجن با استفاده از شاخص
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شانون توسط  Shapooriو همکاران ( )2010انجام
شدVerma .و همکاران ( )2013به بررسی تنوع ماهانه
زئوپالنکتون در بدن آب شیرین منطقه )(MP
پرداختند.
رودخانه بهشتآباد ،واقع در استان چهارمحال و
بﺨتیاری در شمال شهر اردل و در دامنههای رشته کوه
جهان بین رودخانه معروف میزدج جاری است که از
زیرحوﺿههای کارون بزرگ است و مساحت آن 5110
کیلومتر مربع می باشد ،فعالیتهای کشاورزی و آبزی
پروری در ﻃول مسیر رودخانه از جمله کاربریهای
غالﺐ حاشیه رودخانه میباشد .عالوه بر این موارد
فاﺿالبهای روستایی هم که وارد این رودخانه میشود
کیفیت آب رودخانه را تحت تاثیر خود قرار میدهد.
زئوپالنکتونهای رودخانهای به نسبت جمعیتهای
زئوپالنکتونی دریاچهها ،مﺨازن پشت سد و یا
استﺨرهای پرورش ماهی در کشور کمتر مورد توجه و
مطالعه قرار گرفتهاند ( Riazi, 2002; Sabkara et
al., 2006 a, b; Mohammadzadeh et al.,
2009; Rezaee et al., 2010; Heydari et al.,
 .)2011; Mahmoudi et al., 2010عوامل موثر یا

تغییرات فصلی باعث تغییر در تراکم زئوپالنکتونهای
رودخانهای میشود که از مشﺨصههای بومسازگانهای
آبهای جاری (لوتیﮏ) میباشد ( Gulati et al,
1982; Lampert et al, 1986; Sterner and
 ) Hessen, 1994و جریان با شدت حرکت زیاد به

ﻃور کلی تراکم زئوپالنکتون ها را کاهش میدهد

( Holden and Green, 1960; Talling and
Rzóska, 1967; Shiel et al., 1982; Ferrari et
 .)al., 1989بررسی رودخانهها در سایر کشورها سابقه

ﻃوالنی داشته اما در ایران جوان بوده و تقریباً از سه
دهه قبل در مراکز تحقیقاتی کشور انجام شده است .از
جمله بررسی جامع شیالتی رودخانه سفیدرود که
هدف از انجام این پروژه ﺿمن بررسیهای لیمنولوژیﮏ،
کنترل وﺿعیت صیدوصیادی از نظر مهاجرت ماهیان
خاویاری و منابع آالینده رودخانهای بوده است .بررسی
رودخانه سیاه درویشان و پسیﺨان جهت بررسی منابع
زئوبنتیﮏ این رودخانهها ،بررسیهای جامع زیستی و
غیر زیستی سه رودخانه شفارود،کرگانرود و حویق
هیدرولوژی و هیدروبیولوژی رودخانه خیرود
هیدرولوژی و هیدروبیولوژی رودخانه سیاهرود و
هیدرولوژی و هیدروبیولوژی رودخانه هراز نمونهای از
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شکل  – 1ایستگاههای نمونهبرداری در حوضه آبریز رودخانه بهشت آباد در شهرستان اردل.

مطالعات رودخانهای در کشور هستند که بررسیهای
پالنکتونی بﺨشی از مطالعات آنها را تشکیل میداد
( .)Sabkara et al., 2006بهﻃور کلی بررسی
مطالعات رودخانهای بیشتر با اهداف تعیین شناسنامه
زیست محیطی ،بررسی کمیت و کیفیت آب ،ارایه
مدیریت صحیح ،شناسایی آالیندهها و منابع آالینده،
بررسی آبزیان و شناسایی و حفظ زنجیره غذایی
اکوسیستمهای رودخانهای بوده است.
با توجه به اهمیت رودخانه بهشت آباد در حوﺿه
آبریز کارون شمالی در تامین آب استانهای خوزستان
و چهارمحال و بﺨتیاری در کنار موﺿوع مطروحه ایجاد
سد بهشت آباد در این تحقیق سعی بر آن بود به تعیین
بﺨشی از شناسنامه زیست محیطی این رودخانه که
یکی از شاخصهای آن بررسی تنوع و تراکم
زئوپالنکتونی اشد از سرشاخهها تا پس از محل پیش
بینی شده برای احداث تاج سد پرداخته گردد.

 .2مواد و روشها
 .1.2منطقه مطالعاتی
منطقه مورد مطالعه مربوط به حوﺿه بهشتآباد،
واقع در استان چهارمحال و بﺨتیاری و از زیرحوﺿههای
کارون میباشد .ساختگاه پیشبینی شده سد در 1500
متری غرب روستای شیخ محمود (واقع در شهرستان
کیار) و در فاصله حدود  2700متر از محل تالقی دو
رودخانه کوهرنگ و بهشت آباد واقع است .حوﺿه
باالدست سد بهشت آباد مشتمل بر دو زیرحوﺿه بزرگ
رودخانه کارون شمالی ،زیرحوﺿه بهشت آباد و

زیرحوﺿه کوهرنگ میباشد .حوﺿه بهشت آباد با
مساحتی بالغ بر  3880کیلومترمربع و در محدوده
شهرستان شهرکرد ،فارسان و کیار در قسمت شمال و
شمال شرقی واقع گردیده است .در این حوﺿه رودخانه
های متعددی وجود دارند که همگی پس از الحاق به
یکدیگر با نام بهشت آباد از حوﺿه آبریز خارج میشوند.
بالغ بر  98درصد این حوﺿه در ارتفاعی باالتر از 2000
متر قرار گرفته است .حوﺿه کوهرنگ با مساحتی بالغ
بر  1239کیلومتر مربع در شهرستان کوهرنگ در
قسمت شمال غربی استان چهارمحال و بﺨتیاری واقع
گردیده است .ایستگاههای نمونهبرداری به تعداد 7
ایستگاه با توجه به شرایط خاص هرکدام انتﺨاب
گردیدند .شرایط موجود در هر ایستگاه به شرح زیر می
باشد :ایستگاه  1واقع در فﺨرآباد در باالدست (بدون
ورود آالینده خاص) ،ایستگاه دوم واقع در رستمآباد
(ورود پساب کارگاههای پرورش ماهیان سردابی رستم-
آباد) بود .ایستگاه سوم بعد از شهر کاج قرار داشت که
پذیرنده پساب شهری بود .ایستگاه چهارم چشمه باغ
رستم (پذیرنده پساب کارگاههای پرورش ماهی)،
ایستگاه پنج زیر پل بهشت آباد (پذیرنده روانابهای
کشاورزی و پساب کارگاههای پرورش ماهی) ،ایستگاه
ششم محل تالقی آب رودخانه بهشتآباد با رودخانه
کوهرنگ بود (افزایش دبی آب) .ایستگاه هفتم دوازده
امام که آلودگی خاصی وارد آن نمیشد (شکل .)1

 .2.2نمونهبرداری زئوپالنکتون
نمونهبرداری زئوپالنکتونها در این پروژه ﻃی
یکسال بهصورت ماهیانه (ﻃی سال  94لغایت )95
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شکل  – 2فراوانی شاخههای مختلف جوامع زئوپالنکتونی در طول مراحل نمونهبرداری.

صورت گرفته شده است .در هر ایستگاه  3نمونه به-
وسیله تور پالنکتونگیری با چشمه  55میکرون جمع-
آوری گردیدند .در این مطالعه تمام نمونههای
زئوپالنکتونی برداشت شده در محل نمونهبرداری در
فرمالین  %4تثبیت شده و به آزمایشگاه منتقل گردید.

شاخص سیمپسون در سال  1949توسط سیمپسون
ارائه شده است و در سال  1972کریس فرمول محاسبه
آن را به صورت زیر ارائه نموده است .این شاخص
احتمال اینکه دو فرد که به ﻃور تصادفی از یﮏ مکان
به دست می آیند ،متعلق به دو گونه مشابه باشند را
مقایسه میکند.

 .3.2تغلیظ

)(2

از روش تهنشینی برای تغلیظ نمونه استفاده گردید.
پروتکل تهنشینی بدین صورت انجام گرفته است :به
ازای هر  1میلیمتر ارتفاع نمونه در استوانه مدرج 1
ساعت زمان در نظر گرفته شده است .پس از ته نشینی
با دقت کامل بدون لرزش استوانه مدرج بﺨش تهنشین
شده را جدا و آماده شناسایی و شمارش شد ( APHA,
.)2012

 .4.2شمارش و شناسایی
در این روش برای شمارش زئوپالنکتونها  3نمونه
از هر نمونه تغلیظ شده به حجم  5سیسی شمارش
گردید .شناسایی مطابق دستورالعملهای مندرج در
روشهای استاندارد برای ارزیابی آب و فاﺿالب
) (APHA, 2012و  Bunnelو همکاران ()2012
انجام گرفت.

 .4.2شاخصهای تنوع زیستی
شاخص شانون-وینر از سال  1949جهت محاسبه
تنوع زیستی در محیطهای خشکی و آبی به کار می-
رود.
H´= -Σ Pi*Ln Pi
)(1
در این فرمول =Piتعداد افراد گونهی  iبه تعداد
کل افراد و ´ =Hشاخص تنوع شانون -وینر است.

D=1/Σ(Pi)2

که در آن  =Piفراوانی نسبی  iمین تاکسون در
جامعه و  =Dشاخص تنوع سیمپسون میباشد.

 .6.2روشهای آماری
بهمنظور بررسی همبستگی بین خصوصیات کیفی
آب ،فراوانی و شاخصهای تنوع پالنکتونی از ﺿریﺐ
همبستگی پیرسون استفاده شد .بهمنظور بررسی
اختالف بین مراحل مﺨتلف نمونهبرداری ابتدا با آزمون
کلموگروف-اسمیرنوف نرمال بودن دادهها بررسی شد.
سپس از آزمون تحلیل واریانس یﮏ ﻃرفه برای بررسی
تفاوت میانگین و جهت معنیداری از آزمون دانکن
استفاده شد.

 .3نتایج
در مطالعه ﻃرح پایش رودخانه بهشت آباد 3
راسته کالدوسرا ( 4جنس) ،کوپهپودا ( 3جنس) و
روتیفرا ( 30جنس) شناسایی شد .در بین  3راسته
شناسایی شده بیشترین و کمترین تراکم را راسته
روتیفرا و کالدوسرا به خود اختصاص دادند (شکل .)2
در شکل  3درصد فراوانی شاخههای مﺨتلف در کل
دوره نمونهبرداری گزارش شده است که روتیفرا با %78
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شکل  – 3درصد فراوانی شاخههای مختلف جوامع زئوپالنکتونی در طول مراحل نمونهبرداری.

شکل  – 4فراوانی زئوپالنکتونی در  7ایستگاه نمونهبرداری در فصول مختلف سال.

شکل  – 5شاخص تنوع شانون طی فصول مختلف سال در ایستگاههای نمونه برداری.

بیشترین درصد کل نمونهها را به خود اختصاص داده
است.
در بررسی نمونههای  7ایستگاه نمونهبرداری در
فصول مﺨتلف سال ،بیشترین و کمترین تراکم مشاهده
شده مربوط به فصل تابستان بود .اما در مقایسه
ایستگاهها تراکم در ایستگاه  6قابل توجه بوده و در

ایستگاه  4در همه فصول تراکم قابل توجهی دیده نشد
(شکل .)4شکلهای  5و  6تغییرات شاخصهای شانون
و سیمپسون زئوپالنکتونی را در  7ایستگاه نشان می-
دهند .بین مراحل مﺨتلف اختالف معنیداری دیده
شد .بیشترین مقدار شاخص شانون و سیمپسون برای
فصل تابستان و کمترین آن در زمستان بهدست آمد.
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شکل  – 6شاخص تنوع سیمپسون طی فصول مختلف سال در ایستگاه های نمونهبرداری.
جدول  - 1جدول هممبستگی بین فراوانی و شاخصهای تنوع زیستی با فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی.
هنننداینننت
تنننننننننوع
اکسیژن محلول
دما
فراوانی
تنوع شانون
pH
الکتریکی
سیمپسون
همبستگی پیرسون
**-0/296
-0/058
-0/119
**0/716
**0/449
**0/947
1
تنوع شانون
**-0/339
0/068
-0/108
**0/641
**0/352
1
**0/947
تنوع سیمپسون
0/002
0/082
0/110
**0/288
1
**0/352
**0/449
فراوانی
**-0/464
0/062
-0/197
1
**0/288
**0/641
**0/716
دما
**0/334
**0/302
1
-0/197
0/110
-0/108
-0/119
pH
0/046
1
**0/302
0/062
0/002
-0/068
-0/058
هدایت الکتریکی
1
0/046
**0/334 **-0/464
0/002
**-0/339
**-0/296
اکسیژن محلول
**0/361
0/032
0/150
**-0/396
- 0/045
**-0/435
**-0/462
نیترات

همبستگی بین فراوانی و شاخصهای تنوع
زئوپالنکتونی با فاکتورهای فیزیکی ،شیمیایی در جدول
 1نشان داده شده است .فراوانی و شاخصهای تنوع
شانون و سیمپسون در جمعیت زئوپالنکتون با دما
همبستگی مثبت معنیدار نشان داد .همچنین تنوع
شانون و سیمپسون همبستگی منفی معنیدار با
اکسیژن محلول و نیترات داشت.
 .4بحث و نتیجهگیری
بسیاری از پارامترهای محیطی روی جمعیتهای
آبزی تاثیر گذار هستند که از آن جمله میتوان به تاثیر
عوامل محلی بر ساختار جمعیتهای زیستی اشاره کرد.
زئوپالنکتونهای رودخانهای تحت تاثیر فاکتورهای
زیستی و غیرزیستی زیادی بوده که بهصورت فصلی و
از رودخانهای به رودخانه دیگر متفاوت میباشند
) .(Casper and Thorp, 2002تعداد و تراکم
زئوپالنکتون ها معموالً تحت تاثیر عوامل فیزیکی از
قبیل نور ،دما ،شدت جریان آب و دیگر عوامل محیطی
و فصلی قرار دارد ،اما بهخاﻃر اینکه در هر فصل سال
شرایط متفاوتی میتواند حاکم بر رودخانهها باشد،

نیترات
**-0/462
**-0/435
-0/045
**-0/396
0/150
0/032
**0/361
1

بنابراین مجموعة زیستی رودخانهها ،از جمله
اجتماعات پالنکتونی نیز میتواند تغییراتی را در
برداشته و از الگوی خاصی مانند دریاچهها پیروی نمی
کند ).(Goldman and Horne, 1983
نتایج نشان داد که زئوپالنکتونهای رودخانه
بهشتآباد متعلق به راستههای روتیفرآ ،کالدوسرا و
پاروپایان بوده و بیشترین فراوانی متعلق به راسته
روتیفرآ و کمترین متعلق به کالدوسرا است .بیشترین
تراکم زئوپالنکتونها در تابستان مشاهده شد و کمترین
مربوط به فصل زمستان بود .رابطه مستقیم فصل به
علل متعدد از جمله دما و نور بر تراکم و تنوع
زئوپالنکتونی تاثیر مستقیم دارد .در این مطالعه با
افزایش دمای آب ،فراوانی و تنوع زئوپالنکونی افزایش
یافت .دما بهصورت مستقیم و غیر مستقیم بر پراکنش
زئوپالنکتونها مؤثر است .اثر مستقیم آن روی تحرك
آنها با انتﺨاب درجه حرارت مطلوب و اثر غیر مستقیم
آن تغییر چگالی آب است که روی شناوری زئوپالنکتون
اثرگذار میباشد ).(Maruthanayagam et al, 2003
تحقیقات نشان داده است که دمای آب در اکوسیستم-
های ﻃبیعی به موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و
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هوایی منطقه مرتبط بوده و عواملی مانند بارندگی،
رﻃوبت و پوشش ابری بر آن اثر گذار است
) .(Salmaso et al, 2003در مطالعه مشابهی که
شاپوری و همکاران ( )1389انجام دادند با افزایش دما
در تابستان افزایش تراکم مشاهده گردید .در بررسی
تراکم در فصول مﺨتلف سال تراکم در فصل تابستان
به بیشترین مقدار خود رسید که دلیل اصلی آن افزایش
دما در این فصل میباشد .بیشترین تراکم در ﻃی این
چهار فصل در ایستگاههای نمونهبرداری در ایستگاه 6
بود که احتماالً میتواند به دلیل قرارگیری پس از
کارگاههای پرورش ماهی یا تالقی دو رودخانه کوهرنگ
و بهشت آباد و یا افزایش دبی آب باشد .ایستگاههای 4
و  1نیز از تراکم پایین زئوپالنکتونی برخوردار بوده در
ایستگاه  4که در چشمه باغ رستم قرارداشته و به علت
میزان تروفی پایین چشمه و پایینتر بودن دمای آب از
علل تراکم پایین بوده است .ایستگاه  1نیز که واقع در
سرشاخه های (منطقه باالدست رودخانه) که در منطقه
صمصامی بوده کمترین دما ثبت شده و ورودی پساب-
های پرورش ماهی و کشاورزی در قیاس با سایر
ایستگاهها کمتر و میزان تروفی بسیار کمتر میباشد.
عالوه براین شدت جریان آب نسبت به سایر ایستگاه-
های مورد بررسی در این منطقه بیشتر بود .همه این
علل می تواند منجر به کم بودن تراکم باشد .تراکم
باالی جوامع زئوپالنکتونی در ایستگاه  3نیز به علت
قرارگیری پس از شهر کاج و ورود پسابهای شهری،
کشاورزی ،پرورش ماهی و ﺿایعات امعا و احشای
حاصل از کشتار دام (منطقه خاص کشتار و فروش
دام) میتواند از علل باال بودن تراکم در این ایستگاه

بررسی تنوع و تراکم جمعیتهای زئوپالنکتونی رودخانه بهشت آباد

باشد.
با توجه به یافته ها کمترین میزان شاخص شانون
و سیمپسون در فصل زمستان بوده که دلیل آن
همبستگی مثبت معنیداری که بین دما و شاخص های
تنوع زیستی به دست آمده میباشد که با کاهش دما
تنوع زیستی هم کاهش مییابد .این کاهش تنوع باعث
افزایش میزان اکسیژن محلول در آب میشود که دلیل
آن کاهش تنفس زیستی و افزایش ظرفیت حمل
اکسیژن میباشد .با بررسی ایستگاهها نیز میتوان گفت
ایستگاه  4به دلیل موقعیت مکانی و آلودگی کم از تنوع
کمتری برخوردار بود .عالوه براین ،با توجه به موقعیت
ایستگاهها و ورود پسابهای صنعتی و کشاورزی و
کارگاههای پرورش ماهی نیز میتواند بر میزان تنوع
زیستی ایستگاه ها تاثیرگذار باشد .مثال افزایش نیترات
آب در اثر عوامل آلودگی که بیان شد با تنوع زیستی
یﮏ همبستگی منفی معنی داری دارد.
بهﻃور کلی نتیجهگیری میشود که  3راسته
زئوپالنکتونی کالدوسرا ،کوپه پودا و روتیفرا در این
رودخانه وجود داشت .راسته روتیفرا بیشترین تراکم را
به خود اختصاص داد .تراکم زئوپالنکتونی در تابستان
به بیشترین مقدار خود رسید و در فصل زمستان
کمترین تراکم مشاهده گردید .در مقایسه ایستگاهها
تراکم در ایستگاه  6قابل توجه بوده و در ایستگاه  4در
همه فصول تراکم قابل توجهی دیده نشد .در بررسی
تغییرات شاخص های تنوع زیستی شانون و سیمپسون
بیشترین مقدار برای فصل تابستان و کمترین آن در
زمستان بدست آمد که نشان از باالترین تنوع زیستی
در تابستان و کمترین در زمستان است.
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