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Abstract

چکیده

The change of land use can change the components
of the habitat quality and population structure of

تغییرات کاربری موجب تغییر مؤلفههای مختلف کیفیت زیستگاه و

aquatic organisms. The purpose of this study is to

 هدف از این مطالعه استفاده از.ساختار جمعیتی موجودات میشود

use a combination of macroinvertebrate to assess

ترکیب جوامع درشت بی مهرگان کفزی برای بررسی اثرات

the effects human activities such as agriculture,

 مزارع، روستایی،فعالیتهای انسانی مختلف از جمله کشاورزی

rural, fish form, and forest and reference site

 جنگل و منطقه شاهد (باالدست رودخانه) در طول،پرورش ماهی

(upstream) along the Zarin-Gol River, Golestan
province. Sampling of macroinvertebrate was

 نمونهبرداری از درشت. استان گلستان است،رودخانه زرین گل

performed monthly in two season (winter and

)بیمهرگان کفزی به صورت ماهیانه در دو فصل (زمستان و بهار

spring) 2015-16 and nine stations (in different land

 ایستگاه (با توجه به کاربریهای مختلف موجود در9  و1394-95

use along stream) with Surber sampler (0.09

 مترمربع) با سه0/09 مسیر رودخانه) با نمونهبردار سوربر (سطح

square meter) in three replications. A total of 1929
samples were collected from macroinvertebrate

 نمونه از بزرگ بیمهرگان1929  در مجموع.تکرار صورت گرفت

belong to 30 families and 9 orders. The highest

. راسته تعلق داشتند9  خانواده و30 کفزی شناسایی شدند که به

abundance of Ephemeroptera and Trichoptera was

 وEphemeroptera بیشترین فراوانی راسته متعلق به

observed in spring and in the stations 6, 7, 8 and 9

 درDiptera  و راسته9  و8 ،7 ،6  در ایستگاههاییTrichoptera

and Diptera was the rest. The maximum value of
Shannon diversity index and Margalef richness

 بیشترین مقدار شاخص.دیگر ایستگاهها در فصل بهار مشاهده شد

was obtained in the stations 6, 7, 8 and 9. The

9  و8 ،7 ،6 تنوع شانون و غنای گونهای مارگالف در ایستگاههایی

cluster analysis of different stations and season

 تجزیهوتحلیل خوشهبندی مربوط به.(باالدست) بهدست آمد

showed three distinct groups. The results showed

 نتایج نشان.ایستگاهها و فصول مختلف سه گروه مجزا را نشان داد

that the land use fluctuations based on human
activities caused a decrease in abundance and

داد که تغییرات کاربری اراضی در طول رودخانه ناشی از فعالیتهای

(reduction of

انسانی موجب کاهش فراوانی و تنوع کفزیان (کاهش موجودات

sensitive organisms and increase of resistant

.زنده حساس و افزایش ارگانیزمهای مقاوم) میشود

diversity of

macroinvertebrate

organisms).
Keywords: Bio-monitoring, land-uses, Zarin-Gol

، رودخانه زرینگل، پوشش متفاوت اراضی:واژههای کلیدی

River.
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مقدمه

از جمله مواردی كه بهعنوان عامل اكولوژیك و
اجتماعی -اقتصادی مؤثر در كاهش و تغییر كیفیت
آب رودخانهها از نظر فیزیكی ،شیمیایی و بیولوژیك
است ،تغییر كاربری اراضی میباشد (.)Reiki, 2000
كاربری اراضی در مفهوم كلی آن به نوع استفاده از
زمین در وضعیت موجود گفته میشود كه در برگیرنده
تمامی كاربری در بخشهای مختلف كشاورزی ،منابع
طبیعی و صنعت میشود .بهطور كلی مساحت حوزه
آبریز زرینگل در حدود  342/82كیلومتر و با آب
دائمی یكی از سرشاخههای گرگانرود را شامل
میشود .استفاده گسترده از آب رودخانه زرین گل در
امور مختلف نظیر كشاورزی ،پرورش ماهی و شرب،
حساسیت كیفیت آب رودخانه مزبور را نشان میدهد.
هرگونه آلودگی آب سطحی در باالدست ،آثار نامطلوب
زیادی در پاییندست برجا میگذارد .ورود پسابهای
روستایی و زهآبهای كشاورزی ،تغییر كاربری اراضی
و عدم مدیریت صحیح عوامل آالینده از جمله عواملی
هستند كه میتوانند سبب شوند وضع كیفی رودخانه
در طبقه نامطلوب و هشدار قرار گیرند ( & Abtahi
 .)Najafi, 2008مطالعهای بر مدلسازی كیفیت آب
در كاربریهای متفاوت در ایالت اوهایو نشان داد كه با
افزایش وسعت اراضی كشاورزی و مناطق شهری و
روستایی بر كاهش كیفیت آب اثر داشته و رابطه بین
افزایش سطح اراضی جنگلی با مقادیر مشخصههای
كیفیت آب مثبت بوده است (Tong & , 2002
.)Chen
كاربرد شاخصهای زیستی و استفاده از موجودات
زنده برای تعیین اثرات مختلف كاربری و تعیین كیفیت
آب به بیش از یك قرن میرسد ( Sharma et al.,
 .)2009از مهمترین جوامع زیستی به كار رفته در
زمینه بررسی اثرات تغییر كاربری اراضی ،میتوان به
بیمهرگان كفزی ،ماهیان و جلبكها اشاره كرد .اما
در این بین ،بیمهرگان كفزی رایجترین موجودات
زنده بهكار رفته در این بررسی می باشند .توان حركتی

محدود ،واكنش نسبت به شرایط زودگذر محیطی،
سهولت در نمونهبرداری ،قابلیت اسكان در بسترهای
مختلف و تنوع باالی بیمهرگان كفزی از جمله
دالیل و مزایای مطالعه این جوامع ،نسبت به سایر
جوامع زیستی در بیان تغییرات كیفی آب است
( .)Feminella, 1999مطالعات متعددی نشان
میدهد كه در فرایند ارزیابی زیستی احتماالً در مناطق
غیر آلوده (دور از فعالیتهای انسانی) ،موجودات زنده
حساس غالب هستند .عالوه بر این احتماالً نرخ تنوع
گونههای در این مناطق نسبت به مناطق آلوده بیشتر
است زیرا در نواحی آلوده موجودات زنده مقاوم
غالباند و این موجودات معموالً از تنوع كمتری
برخوردارند .همچنین در رودخانه وایت ( & Voelker
 )Renn, 2000و رودخانههای جنوبغربی جورجیا
( )Loch et al.,1999در ایاالت متحده ،با استفاده از
شاخصهای زیستی و تركیب جمعیت بیمهرگان
كفزی مطالعه شدند .نتایج بررسیهای فوق نشان داد
در هر دو رودخانه با پیشروی از ایستگاههای باالدست
به طرف پاییندست (تغییر كاربری اراضی) ،به موازات
افزایش نرخ فعالیتهای انسانی ،تنوع و تراكم كفزیان
تنزل یافته و كیفیت آب نیز كاهش یافته بود.
با توجه به اهمیت جوامع كفزی بهعنوان شاخص
زیستی از كیفیت آب اطالعات كمی در مورد تغییرات،
تركیب و فراوانی جوامع كفزی با توجه به تغییرات
كاربری در رودخانهها وجود دارد .در مطالعه حاضر
سعی شد تركیب جمعیت بیمهرگان كفزی درمواجه
با فعالیتهای انسانی وكاربری اراضی متفاوت در طول
رودخانه مطالعه شود .هدف از این تحقیق بررسی
موجودات كفزی و تغییرات آن در رودخانه زرینگل
استان گلستان از ایستگاههای متفاوت نمونهبرداری و
تأثیرگذاری آن بر بومسازگان آبی است.
مواد و روشها

رودخانه زرین گل یكی از سر شاخههای گرگان رود
است و موقعیت جغرافیایی رودخانه (طول جغرافیایی
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' 37° 57و عرض جغرافیایی' )36° 52میباشد .این
رودخانه از دامنههای شمالی البرز شرقی سرچشمه
میگیرد .حداكثر دبی آب رودخانه  150×106مترمكعب
و حداقل دبی آب  7 ×103مترمكعب است و طول
رودخانه  22كیلومتر با بستر سنگی -شنی پوشیده شده
است ( Afshin, 1984; Power Ministration,
 .)1991مساحت حوزه آبریز آن در حدود 342/82
كیلومتر و حداكثر ارتفاع حوزه  2800متر و حداقل
ارتفاع آن  280متر میباشد .این رودخانه با توجه به
دانهبندی ذرات بستر از جمله رودخانههایی با بستر
درشت دانه است و در فاصله  12كیلومتری جنوب
شرقی شهرستان علیآباد كتول در استان گلستان واقع
میباشد (شكل  .)1رودخانه زرین گل دارای پراكنش
گونهای مختلف ماهیان بومی است و ماهی خیاطه،
سیاه ماهی ،سفید رودخانهای ،نماچیلوس و قزلآال در
این نهر مشاهده شده است ( .)Abdoli, 2000به
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علت تغییرات زیادی كه در سالهای اخیر در حاشیه
این رودخانه صورت گرفته و با توجه به تبدیل مناطق
جنگلی به اراضی كشاورزی ،فعالیتهای شدید انسانی
و جنگلزدایی سبب شده تا مطالعه موردنظر در نهر
زرینگل صورت پذیرد.
انتخاب ایستگاهها در کاربریها

فواصل نمونهبرداری بهگونهای انتخاب شدهاند كه
حداكثر اثر عوامل محیطی و همچنین تغییرات در نظر
گرفته شوند .همچنین بهدلیل بررسی اثرات تغییرات
عوامل محیطی درون و تأثیر عوامل خارج رودخانه از
جمله كاربریهای متفاوت ،از شاخصهای زیستی
(درشت بیمهرگان كفزی) استفاده گردید ،آن هم
بهدلیل صرفهجویی در هزینه و زمان و عكسالعمل در
برابر عوامل آلودگی بهعلت ساكن بودن موجود
میباشد.

شکل  .1موقعیت منطقه مورد مطالعه و ایستگاههای نمونهبرداری از رودخانه زرین گل ،استان گلستان
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نمونهبرداری از بیمهرگان كفزی در  9ایستگاه
در فصل زمستان  1394و بهار ( 1395فعالیت باالی
مزارع پرورش ماهی ،جریان آب مناسب (بدون
سیالب) و همچنین فراوانی بیشتر بزرگ بیمهرگان
كفزی در فصل بهار بهعلت زمان تولیدمثل
اینگونهها) انجام گرفت .شرایط انتخاب ایستگاههای
نمونهبرداری بر اساس كاربریهای متفاوت ،وجود
فعالیتهای انسانی و مناطق دستنخورده (شاهد) در
طول رودخانه ،جنس بستر و قابل دسترس بودن
صورت گرفت .در این مطالعه رودخانه زرینگل در 5
منطقه از لحاظ كاربری اراضی مختلف بررسی شد .به
نحوی كه ایستگاههای  2 ،1و  3با بستری عمدتاً قلوه
سنگی در ناحیه پاییندست كه بیشتر تحت تأثیر
فعالیتهای كشاورزی و فاضالب روستایی و
ایستگاههای  4و  5در فاصله حدود  50متری بعد از
مزارع پرورش ماهی قرار دارند .ایستگاههای  6و  7در
مناطق پوشش جنگلی واقع شده است .ایستگاههای 8
و  9بهدلیل قرار گرفتن در مناطق كوهستانی -جنگلی
با بستر سنگی ،دبی باال ،پوشش گیاهی بومی منطقه و
دوری از فعالیتهای انسانی بهعنوان ایستگاههای
شاهد (دستنخورده) در نظر گرفته شدند (نواحی
باالدست) (جدول .)1
نمونهبرداری از جامعه بزرگ بیمهرگان كفزی

رودخانه با استفاده از نمونهبردار سوربر انجام شد كه
مخصوص آبهای جاری و تند بوده ،و از دو قاب
فلزی به ابعاد  30×30سانتیمتر و یك توری با
چشمههای  500میكرون تشكیل شده است .در هر
ایستگاه نمونهبرداری از سه منطقه در كنارهها و وسط
رودخانه ،و با  3تكرار صورت گرفت .درشت
كفزی جمعآوریشده با استفاده از الك
بیمهرگان 
آزمایشگاهی با قطر چشمه  200میكرون شستشو داده
شدند .سپس نمونهها در فرمالین  %4تثبیت و
محتویات الك به داخل سینی جهت جداسازی
موجودات از مواد زمینه در زیر لوپ در آزمایشگاه
بومشناسی دانشگاه گنبد منتقل شدند .پس از
جداسازی نمونهها ،بزرگ بیمهرگان كفزی بر اساس
كلیدهای معتبر ( Quigley, 1986; Needham,
 ،)1976تا حد راسته و خانواده شناسایی گردیدند.
اندازهگیری عوامل محیطی شامل :درجه حرارت،
اكسیژن محلول (در نزدیكی بستر) ،نیترات ،فسفات (با
استفاده از روش  )1992( APHAدر آزمایشگاه
مركزی دانشگاه گنبد اندازهگیری شد ،كدورت pH ،و
هدایت الكتریكی در هر ایستگاه قبل از شروع
نمونهبرداری و با استفاده از دستگاه آنالیز آب
( )HACH sension TM 156-378و فتومترهای
قابل حمل اندازهگیری گردید.

جدول  .1ویژگیهای ایستگاههای نمونهبرداری از رودخانه زرین گل ،استان گلستان
ایستگاه

كاربری اراضی

1

كشاورزی

موقعیت جغرافیایی
ارتفاع عرض عمق
طول جغرافیای Nعرض جغرافیای( Eمتر) (متر) (متر)
0/38 5/93 260/9
''32˚ 70'70
''40˚77'27

2

كشاورزی

''40˚76'94

''32˚56'71

294/3

5/81

0/41

3

روستایی

''40˚76'80

''32˚56'71

312/7

4/1

0/61

4

مزارع پرورش ماهی

''40˚77'66

''32˚07'26

496/2

5/8

0/71

5

مزارع پرورش ماهی

''40˚82'17

''31˚79'51

689/8

3/7

0/45

6

جنگل

''40˚79'38

''31˚94'76

537/1

4/6

0/98

7

جنگل

''40˚81'63

''31˚83'08

627/1

4/2

0/57

8

ایستگاه شاهد

''40˚82'82

''31˚77'36

721/9

5/81

0/41

9

ایستگاه شاهد

''40˚83'44

''31˚75'77

748/5

5/93

0/38
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شاخص تنوع شانون -وینر بهعنوان یكی از
مرسومترین شاخصهای زیستی در بومسازگانهای
آبی استفاده میگردد .شاخص شانون تنوع گونهای كه
بهصورت تصادفی نمونهبرداری شده است را تعیین
میكند .تعداد بیشتر گونهها و توزیع بیشتر آنها در
هر ایستگاه سبب افزایش تنوع میگردد .این شاخص
با ́  Hنمایش داده شده و بر اساس فرمول زیر محاسبه
میگردد (:)Washington, 1984
H´= - Σpilog2pi

´ =Hمقدار شاخص شانون
 =Piنسبت افراد یافت شده از گونه i
شاخص مارگالف نشاندهنده تنوع در جمعیتهای
زیستی برای مقایسه اجتماعات كفزی میباشد و
میزان فقر یا غنای بوم سازگان را از لحاظ تعداد
گونهها ارائه میدهد .هر چه مقدار عددی آن بیشتر
باشد ،بدنه آبی به لحاظ زیستی از سالمت باالتری
برخوردار میباشد (:)Washington, 1984
𝑆−1
𝐷 = 𝑙𝑛𝑁 .
 =Nتعداد افراد گونهها؛
 =Sتعداد گونهها
وقتیكه توزیع و فراوانی تمام افراد از گونههای
مختلف در نمونه مشابهتر باشد ،میتوان پیشبینی كرد
كه شاخص پیلو به مقدار بیشینه نزدیك میشود و در
صورتی كه توزیع و فراوانی نسبی افراد مشابهتر باشد،
مقدار عددی این شاخص به سمت صفر میل خواهد
كرد .مقدار این شاخص بین صفر و یك تغییر میكند
و عدد یك زمانی بهدست میآید كه تمامی گونهها
فراوانی یكسانی داشته باشند (.)Pielou, 1966
'H
'H

H ' max LnS

J '

' =Hمقدار شاخص شانون
 =Sتعداد تاكسون در نمونه
تجزیهوتحلیل دادههای بهدستآمده با استفاده از
نرمافزار آماری  SPSSنسخه 23انجام شد .در این
نرمافزار به منظور بررسی اختالف معنیداری دادههای
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فیزیكی و شیمیایی و شاخصهای زیستی در بین
ایستگاهها و فصول از آنالیز واریانس یكطرفه استفاده
شد .همچنین جهت بررسی نرمال بودن دادهها از
آزمون كولموگروف -اسمیرنوف و همچنین بهمنظور
مقایسه میانگین گروههای مختلف از آزمون توكی نیز
استفاده شد .از آنالیز خوشهبندی بهمنظور تعیین تشابه
بین ایستگاهها و فصول نمونهبرداری استفاده شد.
همچنین محاسبه دادهها و ترسیم نمودارها با نرمافزار
 Excelبا نسخه  2013انجام شد.
نتایج

میانگین دمای آب در بخشهای پاییندست رودخانه
(ایستگاههای  1و  )16/65°C ±1/5( )2نسبت به
بخشهای باالدست و منطقه شاهد (ایستگاههای  8و
 )9باالتر و اختالف معنیداری را نشان داد (.)p˂0/05
بیشترین میزان اكسیژن محلول در ایستگاه شاهد
( 9/15میلیگرم در لیتر) در فصل زمستان و كمترین
مقدار در ایستگاههای  1و  8/35( 2میلی گرم در لیتر)
در فصل بهار مشاهده و اختالف معنیداری بین ایستگاه
شاهد با دیگر ایستگاهها مشاهده گردید (.)p˂0/05
پارامترهای  pHو هدایت الكتریكی ( )ECاز سمت
بخشهای باالدست به پاییندست رودخانه نوسان كم و
اختالف معنیداری بین ایستگاهها مشاهده نشد
( .)p>0/05البته كمترین  pHو هدایت الكتریكی مربوط
به ایستگاههای  1و  2و در فصل بهار میباشد .كدورت
در ایستگاههای  5و ( 6بعد از پرورش ماهی) و
ایستگاههای  1و  2بیشترین مقدار بود .مقادیر فسفات در
ایستگاههایی ایستگاههای  2 ،1و  3نسبت به دیگر
ایستگاهها بسیار باالتر بود اما اختالف معنیداری بین
ایستگاهها مشاهده نشد ( .)p>0/05مقدار نیترات در
ایستگاههای  5 ،3و 6نسبت به دیگر ایستگاهها باالتر بود

و اختالف معنیداری بین این ایستگاهها با ایستگاههای
 8و  9مشاهده گردید ( ،)p˂0/05كه بیشترین مقدار
نیترات در ایستگاه  3/25( 3میلیگرم در لیتر) در فصل
بهار مشاهده شد (جدول .)2
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جدول  .2میانگین عوامل فیزیكوشیمیایی آب دركاربری و فصول مختلف در رودخانه زرینگل
كشاورزی
زمستان

عوامل محیطی
درجه حرارت ()°C
اكسیژن محلول ()mg/L
pH

هدایت الكتریكی ()µmos/cm
كدورت ()NUT
نیترات ()mg/L
فسفات ()mg/L

b

روستایی
زمستان

بهار

b

14/9±0/35 17/5±0/36 15/8±0/26
ab

8/55±0/1ab 8/35±0/11ab 8/45±0/13ab

ab
ab

مزارع پرورش ماهی
بهار
زمستان

بهار

15±0/14

ab

12/9±0/4

ab

12/7±0/6

8/45±0/05 8/55±0/06 8/46±0/1
ab

ab

جنگل
زمستان

ایستگاه شاهد
بهار
زمستان

بهار

ab

11/7±0/3 11/3±0/7 13/2 ±0/2 13/1±0/1

ab

9/14±0/1 9/15±0/1 8/7 ±0/13 8/9±0/18

ab

ab

a
a

a
a

8/6±0/01 8/62±0/14 8/65±0/11 8/33±0/1 8/39±0/14
2/6±0/9 1/63±0/1 1/66±0/1 1/54±0/01 1/52±0/01

8/6±0/01
2/6±0/09

8/72±0/1 8/7±0/1 8/77±0/05 8/74±0/04
3/74±0/01 3/7±0/03 2/8±0/78 2/81±0/75

8/5±0/6

8/5±0/6

4/25±0/5 4/5±0/3

10/5±2/38

9/25±1/3

7±0/01

6/5±0/01

3/25±0/28b 3/02±0/22b 2/57±0/24ab 2/37±0/22ab
0/44±0/26 0/85±0/42

0/8±0/28

طی زمان نمونهبرداری از ایستگاههای متفاوت ،تعداد
 1929نمونه از درشت بیمهرگان كفزی جداسازی،
شناسایی و شمارش شدند .موجودات زنده شناسایی شده
متعلق به  30خانواده 9 ،راسته و  4شاخه بودند .الرو
حشرات آبزی بیشترین فراوانی جمعیت درشت
بیمهرگان كفزی را به خود اختصاص دادند .همچنین
بیشترین تنوع گروههای شناسایی شده به ترتیب مربوط
به دوباالن (13( )Dipteraجنس از  9خانواده) ،بال موی
داران ( 1( )Trichopteraجنس از  5خانواده) و
یكروزهها ( 6( )Ephemeropteraجنس از  5خانواده)
بود .غالب نمونههای كفزی را ،Ephemeroptera
 Dipteraو  Trichopteraتشكیل میدادند و بقیه
نمونهها از فراوانی بسیار كمتری برخوردار بودند.
بیشترین فراوانی ( 43/5درصد 9 ،خانواده) مربوط
به راسته ( Dipteraدوباالن) است كه خانوادههای
 Simuliidaeو  Chironomidaeبیشترین سهم را
در این راسته دارند .بر اساس درصد فراوانی این راسته
در بین ایستگاههای مختلف نتایج نشان داد كه در
ایستگاه های  4 ،2 ، 1و  5در فصل بهار این خانوادهها
بیشترین فراوانی را داشتهاند (جدول  .)3راسته
 Ephemeropteraبا فراوانی  29/5درصد و  5خانواده
قرار دارد كه خانواده  Baetidaeبیشترین جمعیت را
در ایستگاههای  6و  7در فصل بهار به خود اختصاص
داده اند .سپس راسته  Trichopteraبا فراوانی 18/7
درصد در ایستگاههای باالدست و دور از فعالیت
انسانی و راسته  Odonataبا فراوانی  2/61درصد در
ایستگاههای  2 ،1و  3و در فصل بهار غالب میباشد.

3±0/4b

6±0/81

6/2±0/9

1/6±0/3a 1/5±0/3a 2/4 ±0/05ab 2/33±0/04ab 3/15±0/35b

0/61±0/05 0/58±0/01 0/9±0/32

0/3±0/07

0/18±0/04 0/16±0/02 0/34±0/04

راسته  Pelecopteraنیز با فراوانی  1/25در صد تنها
در منطقه شاهد یافت شد .از راسته آمفیپودا
( )Amphipodaتنها خانواده شناساییشده
 Gammaridaeاست كه فقط در ایستگاههای شاهد
(باالدست رودخانه) دیده شد و فراوانی آن در فصل
بهار بیشتر از فصل زمستان میباشد .عالوه بر این،
بیشترین تعداد افراد خانواده  Lumbrucidaeاز رده
 Oligochaetaدر ایستگاههای پاییندست و در فصل
بهار مشاهده گردید .یكی دیگر از راستههای مشاهده
شده در نهر زرینگل راسته جلوآبششان
(پروسوبرانچیاتا) بودند كه از این راسته تنها خانواده
 Viviparidaeشناسایی شد .كه فقط در ایستگاههایی
 8 ،7 ،6و ( 9باالدست) یافت شد.
با استفاده از فراوانی جامعه درشت بیمهرگان،
مقادیر شاخصهای زیستی محاسبه گردید (شكل .)2
بیشترین فراوانی درشت بیمهرگان كفزی (تعداد
 )698در فصل زمستان در بین ایستگاهها مشاهده شد.
فراوانی موجودات كفزی بین ایستگاههای  6و  7با
دیگر ایستگاهها در هر دو فصل اختالف معنیداری را
نشان داد ( .)p˂0/05بر طبق آزمون توكی ،از نظر
فراوانی موجودات كفزی تفاوت معنیداری بین
ایستگاههایی  6و  7و ایستگاه  3مشاهده شد
( .)p˂0/05بیشترین شاخص تنوع شانون ( )1/81در
فصل زمستان در ایستگاههای نمونهبرداری شده در
ایستگاههایی  6و  7محاسبه گردید .شاخص شانون در
بین ایستگاهها و فصول مختلف اختالف معنیداری را
نشان نداد ( .)p>0/05بیشترین مقدار شاخص غنای
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( .)p˂0/05بیشترین مقدار شاخص پیلو ( )0/59در
فصل زمستان در ایستگاههای نمونهبرداری شده در
ایستگاههایی  6و  7مشاهده گردید .شاخص پیلو در
بین ایستگاهها و فصول مختلف اختالف معنیداری را
نشان نداد(( )p>0/05شكل.)3

مارگالف ( )2/55در فصل بهار مشاهده شد .مقدار این
شاخص بین ایستگاهها مختلف در هر دو فصل
اختالف معنیداری را نشان نداد ( .)p>0/05بر طبق
آزمون توكی ،تفاوت معنیداری بین ایستگاههایی  8و
( 9باالدست) و ایستگاه  3از این شاخص مشاهده شد

جدول  .3مقادیر فراوانی درشت بیمهرگان كفزی در كاربریها و فصول مختلف در رودخانه زرین گل ،استان گلستان
بزرگ بیمهرگان كفزی

فراوانی (تعداد موجودات زنده)
ایستگاه  8و 9

ایستگاه  6و 7

ایستگاه  4و 5

ایستگاه 3

ایستگاه  1و 2

(ایستگاه شاهد)

(جنگل)

(پرورش ماهی)

(روستایی)

(كشاورزی)

بهار

زمستان

6

3

بهار

زمستان

بهار

زمستان

بهار

زمستان

بهار

42

31

48

39

22

20

11

6

31

24

36

27

11

15

7

3

16

15

24

22

8

14

9

4

9

11

9

1

3

4

6

3

8

13

2

Gammaridae

Amphipoda

Panopeidae

Decapoda

Psychomyiidae

9

8

Hydropsychidae

19

11

Glossosomatidae

5
8

خانواده

زمستان

2
26

راسته

7

Philophotamidae

3

4

Hydroptilidae
Perlidae

2

Leuctridae

1
24

32

27

37

21

18

11

14

12

Caenidae

17

21

23

16

14

12

3

5

8

4

Heptageniidae

51

48

69

57

13

25

22

18

23

26

Baetidae

7

13

24

19

5

4

3

Leptophlebiidae

5

8

6

7

2

3
2
1

2

4
2

4
2

1

2

1

22

14

25

24

16

19

34

29

Chironomidae

11

9

47

39

13

14

18

12

Simuliidae

1

2

1
2

1

4
1
1

5

3

2

1

3

1

1

2
1
2
3

5

1

Gamphidae
Odonata
Calopterygidae

2

2

3

2

Chrysomulidae

Coenagrionidae

2

Ephemeroptera

Oligoneuriidae

9

2

5

Plecoptera

Taeniopterygidae

8

6

Trichoptera

9

6

Athericidae

5

Tabanidae

2

Ceratopogonidae

3

Tipulidae

1

Blephariceridae

2

Empididae

1

Dixidae

3

1

Lumbrucidae
Viviparidae

Diptera

Oligochaeta
Prosobranchiata
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b b

فراوانی درشت بی مهرگان کفزی

زمستان
بهار

800
700
600

ab
ab

500

ab ab
ab

ab

400
300

a a

200
100
0

ایستگاه شاهد

مزارع پرورش
ماهی

جنگل

روستایی

كشاورزی

شکل  .2میانگین و انحراف معیار فراوانی محاسبه شده در ایستگاهها و فصول مختلف رودخانه زرین گل ،استان گلستان
a a
a

a

a a

a

a

1,5
1,0
0,5

شاخص تنوع شانون – وینر

زمستان
بهار

a

a

2,0

0,0
ایستگاه شاهد

3,0

a
a

a

a a

a
a

a a

2,5
2,0
1,5

شاخص غنای مارگالف

زمستان
بهار

a

جنگل

مزارع پرورش ماهی

روستایی

كشاورزی

1,0
0,5
0,0
ایستگاه شاهد

0,7

a a
aa

a
a a

a

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

شاخص تشابه توزیع

زم…
بهار

a a

جنگل

مزارع پرورش
ماهی

روستایی

كشاورزی

0,1
0,0
ایستگاه شاهد

جنگل

مزارع پرورش
ماهی

روستایی

كشاورزی

شکل  .3میانگین و انحراف معیار شاخصهای زیستی محاسبهشده در ایستگاهها و فصول مختلف رودخانه زرینگل

قلیزاده و بویری :بررسی تغییرات فراوانی درشت بیمهرگان كفزی ...

تجزیهوتحلیل خوشهبندی از گروههای مشخص
شده توسط ایستگاههای متفاوت (شكل  )4نشان داد،
گروه اول توسط ایستگاههای واقعشده در ایستگاههای
 2 ،1و  3شكل گرفته است ،گروه دوم متشكل از
ایستگاههای  6 ،5 ،4و ( 7در محدوده كشاورزی،
پرورش ماهی و جنگل) است و نهایتاً غالبیت منطقه
شاهد (باالدست) گروه سوم را تشكیل میدهد.
بحث و نتیجهگیری

وجود منابع و پسابهای ورودی ناشی از كاربری
مسكونی و همچنین خروجی مزارع پرورش ماهی (منابع
آلودگی نقطهای) در طول رودخانه زرین گل در استان
گلستان باعث افزایش بار آلودگی برخی عوامل آب از
جمله نیترات ،فسفات TSS ،و كدورت و همچنین موجب
كاهش اكسژن محلول میگردد .نتایج تغییرات عوامل
محیطی در ایستگاههای نمونهبرداری شده روندهای
مكانی مختلفی را در طول رودخانه نشان میدهد.

97

در این مطالعه مقادیر  pHآب اختالف معنیداری
را بین ایستگاهها و فصول نشان ندادند .اگر چه پساب
مزارع پرورش ماهی بهطور معمول بهعلت آبزی
پرورشی ،تجزیه مواد دفعی دارای  pHاسیدی
میباشد ،اما بهنظر میرسد در مطالعه حاضر مقدار pH
در محدوده ( )8/57/±0/2و خاصیت بافری آن مانع از
ایجاد تغییرات قابل توجه در  pHكیفیت آب رودخانه
در محدوده مورد بررسی شده است.
كدورت نیز احتماالً بهخاطر تأثیر عوامل انسانی
(كشاورزی ،دامپروری و كارگاه تكثیر و پرورش ماهی)
در طول مسیر رودخانه باالست ولی در ایستگاه 2
(حوالی كارگاه پرورش ماهی) نسبت به سایر
ایستگاهها مقدار باالی را نشان داده است كه می تواند
مربوط به تأثیر فاضالب كارگاه و ورود آن به رودخانه
باشد .میزان فسفات در ایستگاههای پاییندست
احتماالً بهخاطر دبی پایین آب و خروجی زهآب
كشاورزی و پساب مناطق مسكونی باالتر بوده است.

شکل  .4گروه بندی آنالیز خوشهبندی از كاربری اراضی و فصول مختلف در رودخانه زرین گل .اعداد= ایستگاهها =W ،زمستان =S ،بهار.
كاربری كشاورزی :اعداد  1و  ،2كاربری روستایی :عدد  ،3كاربری پرورش ماهی :اعداد  4و  ،5كاربری جنگل :اعداد  6و  7و منطقه شاهد:
اعداد  8و .9
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مقادیر باالی مشاهده شده برای مواد مغذی و
مقدار كم اكسیژن محلول در ایستگاه نزدیك به روستا
به احتمال زیاد نتیجه ورود مواد آلی به آب است.
عالوه بر این ،منابع آلودگی مانند تخلیه فاضالب و
زبالهها در منطقه روستایی بهنظر میرسد مسئول
افزایش غلظت آمونیاک و فسفر كل میباشد.
 )2007( Salomoni et al.در مطالعهای انجام گرفته
در رودخانه گراواتان ،برزیل اشاره كردند كه تغییرات
در كیفیت آب در رودخانه در نتیجه افزایش غلظت
مواد مغذی تخلیه شده به ستون آب است .آالیندهها،
عمدتاً مواد مغذی آلی كه در كاربری روستایی راه
اندازی میشود ،باعث تغییرات در ویژگیهای فیزیكی
و شیمیایی آب میگردد (.)Bahar et al., 2008
در این مطالعه یك اثر معنیداری بر فراوانی و
تركیب درشت بیمهرگان كفزی در میان
ایستگاههای مختلف مشاهده شد .ایستگاههای واقع
شده منطقه شاهد با پوشش گیاهی بومی منطقه ،تنوع
بیشتر زیستگاهها و منابع تغذیهای موجود (شاخ و
برگهای پوسیده) غنای تاكسونومیك (منعكسكننده
شاخص تنوع شانون و غنای مارگالف) بیشتری را
نشان داد .در مقابل ،روند كاهشی در غنای گونهای و
شاخص تنوع شانون در كاربری روستایی وكشاورزی
مشاهده گردید (.)Hepp & Santos, 2009
نتایج نشان داد كه حشرات آبزی ،موجودات غالب
فون كفزیان رودخانه زرین گل را تشكیل دادند كه
چنین نتیجهای در رودخانه چافرود ( Ghane et al.,
 ،)2006در رودخانه گرگانرود ( Shomali & Abdul
 )Maliki, 1996و در رودخانه شفا رود ( Jamalzad
 )& Afraz, 2007نیز بهدست آمد .در مطالعه حاضر،
بیشترین فراوانی و تنوع جوامع بزرگ بیمهرگان
كفزی در بین فصول مورد مطالعه ،در فصل بهار
مشاهده شد كه بهعلت فراهم شدن شرایط محیطی
مناسب مانند تغذیه و تولیدمثل ،تولید فیتوپالنكتونی
افزایش و در نتیجه مواد غذایی بیشتری در اختیار
بزرگ بیمهرگان كفزی قرار میگیرد .نتایج مطالعه

حاضر بهطور كلی نشاندهنده كاهش غنای راستههای
 Trichoptera ،Ephemeropteraو Plecoptera
در ایستگاههای نمونهبرداری از ایستگاههای  4 ، 3و 5
نسبت به ایستگاه  8و  9است كه نشاندهنده تأثیر
پساب بر گونههای حساس به آلودگی در جوامع
كفزی رودخانه ،افزایش مواد آلی و احتماالً كاهش
اكسیژن بستر میباشد ( )Hynes, 1970و فراوانی
گونههای مقاوم به آلودگی مخصوصاً راسته
Dipteraكه نشاندهنده كاهش كیفیت آب در این
خانوادههای
همچنین
است.
ایستگاهها
 Chironomidaeو  Simuliidaeبیشترین فراوانی
را به خود اختصاص دادند كه از بزرگ بیمهرگان
كفزی مقاوم به آلودگی میباشند ،افزایش نسبی
بزرگ بیمهرگان كفزی مقاوم نشانگر اثر فشارهای
محیطی بر بوم سازگان رودخانه و در نتیجه تغییر در
تركیب جمعیت كفزیان در جهت مصرف و جبران
آشفتگی میباشد .در تأیید این نتیجهگیری مطالعات
زیادی افزایش فراوانی و غالبت گروههای مقاوم به
آلودگی را در نتیجه پساب آبزیپروری گزارش
نمودهاند ( Yokoyama et al., 2007; Podemski
.)& Blanchfield, 2006; Loch et al., 1999
تجزیهوتحلیل خوشهبندی نیز یك الگوی
گروهبندی را مطابق با انتظارات ما نشان داد .با توجه
به مطالعه  )2008( Lamp & Smithو ساختار و
تركیب جوامع بیشتر توسط ایستگاهها و فصول متفاوت
تحت تأثیر قرار میگیرند .گروه مجزای ایستگاههای
نمونهبرداری شده در محدوده كاربریهای كشاورزی و
روستایی میتواند بهدلیل ویژگیهای فیزیكی و
شیمیایی آب و افزایش موجودات زنده مقاوم به
آلودگی دانست .همچنین گروه سوم را ایستگاهها با
مناطق دور از دسترس فعالیتهای انسانی ،محیطی
دست نخورده با موجودات زنده حساس به آلودگی را
شامل میشود.
نتایج این مطالعه نشاندهنده آن است كه منابع
آلودگی نقطهای (كاربری روستایی و خروجی پرورش
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چنین نتایجی میتواند به تولید یكپارچه اطالعات در
 اقدامات ارزیابی.مورد كیفیت محیط زیست كمك كند
 شیمیایی و-سنتی بر مبنای روشهای فیزیكی
باكتریای شناختی كارایی كمتر در شناسایی مشكالت
 لذا استفاده از،زیستمحیطی از حوضههای آبخیز دارد
شاخصهای زیستی امكان ارزیابی یكپارچه و بهتر از
.بوم سازگان آبزی را فراهم میسازد

ماهی) و روند تأثیرگذاری منابع غیر نقطهای (كاربری
.كشاورزی) بر جوامع درشت بیمهرگان كفزی است
 كشاورزی و،همچنین اثرات كاربریهای روستایی
مزارع پرورش ماهی كیفیت آب رودخانه زرین گل و
تنوع زیستی موجودات كفزی را تحت تأثیر قرار داده
بنابراین فعالیتهای مدیریتی برای احیا و حفظ كیفیت
.محیط زیست در منطقه مورد مطالعه الزم میباشد
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