محیطزیستطبیعی،مجلةمنابعطبیعیایران،دورة،66شمارة،1بهار،1931ص111-82


ارزیابی کیفیت آب رودخانۀ لیقوانچای براساس شاخصهای زیستی
نادر حبیبزاده محمد باباپور *1امیرحسین حمیدیان
دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تبريز ،گروه محيطزيست ،تبريز ،ايران
استاديار گروه محيطزيست ،دانشكدۀ منابع طبيعي ،دانشگاه تهران ،كرج ،ايران
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چکیده
پژوهش حاضر بهمنظور آشکارکردن میزان تأثیرات ورود فاضالب ناشی از توسعۀ صنایع لبنییات ،دامسیرور و نییز توسیعۀ جوامیع
انسانی بر کیفیت آب رودخانۀ لیقوانچا  ،با بررسی جوامع بیمهرگان ک ز و غلظت نیترات و فسفات ،انجام گرفیت .بیرا ایی منظیور
تعداد  2ایستگاه ،باتوجه به نتایج عملیات پیشنمونهبردار  ،از بی  11ایستگاه انتخاب شدند .نمونهبردار هیا اصیلی در بهیار  1323در
ماهها فروردی  ،اردیبهشت و خرداد انجام شد .بهطورکلی  12خانوادۀ بیمهرگان ک ز شناسایی شدند .خانوادههیا  Chironomidaeو
 Simoliidaeدر همۀ ایستگاهها غالب بودند .نتایج نشاندهندۀ نوسانات بارز ترکیبات نیترات و فسیفات از فیروردی تیا خیرداد اسیت .ایی
ترکیبات در ایستگاه  1تغییر را نشان ندادند و همواره مقدار آنها برا نیترات و فسفات بهترتیب  1/1و  1/1بود .در آخری و آلودهتیری
ایستگاه ،ای ترکیبات در فروردی ماه بهترتیب از  0/2و  9/2برا نیترات و فسفات ،به  2/8و  2/3میلیگرم در لیتر در خیردادمیاه افیزایش
یافته است .خانوادهها  )P<1/11( Beatidaeو  Chironomidae ،Leptoceridaeو  )P<1/19( Siimoliidaeبهطور معنیدار طی ماههیا
گوناگون از ایستگاه  1تا  2تغییر یافتهاند .به موازات ای تغییرات ،شاخ آلودگی وضیعیت سیالمت رودخانیه طبیق شیاخ هیلسینهوف
( )FBIدر بدتری حالت در خردادماه از ایستگاه  1تا  2بهترتیب از  3/31به  2/01رسیده است .ایی اعیداد نشیاندهنیدۀ قیرار گیرفت آب
ایستگاه  1در کال بسیار پا و عالی و آب ایستگاه  2در کال ضعی است .تحقیق انجامشده گویا وضعیت نسبتاً سال آب رودخانه از
ایستگاه  3به باالدست است.
واژههای کلیدی :درشت بیمهرگان ک ز  ،رودخانۀ لیقوانچا  ،شاخ
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 .1مقدمه
گسییترش روزافییزون جوامییع بشییر  ،توسییعۀ صیینایع،
کشییاورز و انییواع کییاربر اراضییی موجییب تغییییر در
محیطزیست در راستا توسعۀ انسانی مییشیود .ایی
تغییرات ممک است برا محیطزیست و رفیاه انسیان
مور باشد و فاکتورها سالمت منطقه را تغیییر دهید
( .)Wetzel, 2001; Baxter, 1985از جملییۀ اییی
تغییرات ،تغیییر در وضیعیت سیالمت رودخانیه اسیت
(.)Sabet Sabet Raftar & Mostafapour, 2005
شایان ذکر است که رودخانهها ییک حیوزۀ آبخییز
شریانها حیاتی محسوب میشوند و هرگونه فعالیت
بشر مستقی یا غیرمستقی بر آن تأثیر میگذارد.
بهمنظور پیبردن به ای تغییرات ،میی تیوان در
سیییه بخیییش فیزیکوشییییمیایی ،بیییاکتریولوژیکی و
بیولییوژیکی پییژوهش کییرد .در ای ی میییان ،مطالعییات
زیستی قواوت منطقی تر و دقییق تیر از اکوسیسیت
ارائه میدهد (،)Ahmadi & Nafisi Behabadi, 2001
زیرا اندازهگیر عوامل فیزیکوشیمیایی آب رودخانها
که در جریان است ،فقط میتوانید وضیعیت لحظیها
رودخانه و آن ه در نقطۀ نمونهبردار را نشان دهد.
از طرف دیگر با توجه به تعدد شاخ ها قابل
اندازهگیر  ،غالباً نمیتوان بی تمیامی عوامیل رابطیۀ
منطقییی برقییرار کییرد .ازاییی رو برخییی پژوهشییگران
موجودات زنده را با استناد بیه اینکیه ایی موجیودات
میتوانند کارنامها از وضیعیت گذشیتۀ محییط آبیی
بیان کنند ،مورد توجه قرار میدهند .البته شیرط الزم
برا ای گونه مطالعات ای است کیه موجیودات زنیدۀ
ک ز از طول عمر نسبتاً طوالنی (حداقل یک فصل)
برخوردار باشند.
در ای راستا ،یکی از روشها مطالعۀ زیسیتی
بییر خصوصیییات کیفییی آب بررسییی جییانوران آبز ،
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بهخصوص ک زیان و بهطور ویژها درشتبیمهرگیان
کییی ز  ،1اسیییت .درشیییتبییییمهرگیییان کییی ز
(ماکروبنتوزها) بیمهرگان آبز ساک در ک بسیتر
بومسازگانها آبیاند که با چش غیرمسیلح مشیاهده
نمیشوند .در بومسازگان ها آبی با بار آلودگی ناچیز،
جوامع درشتبیمهرگان ک ز خانوادهها بیشیتر
داشته و خانوادهها با مقاومت ک غلبه دارند ،امیا در
بوم سازگان هیا آبیی بیا درجیۀ کیفیی آب پیایی تیر
خانواده ها با مقاومت باال غلبه دارند .در مطالعۀ ایی
جوامع روشها متعدد وجود دارد که براسا ایی
روشها ،شاخ ها زیستی تعری میشوند.
یکی از ای موارد شاخ زیسیتی هیلسینهوف
اسییت ( .)Hilsenhoff, 1988ارتبییاط بییی مطالعییات
فیزیکوشیمیایی و یافتها شیاخ هیا زیسیتی در
مطالعات زیاد در ایران بررسی و مشخ شده اسیت
که شاخ زیستی هیلسنهوف بیا شیرایط اکولیوژیکی
ایران مطابقت دارد و نتایج استفاده از شاخ زیسیتی
هیلسنهوف از روشها فیزیکوشیمیایی بسیار قو تیر
اسیت ( ;Mollazadeh, 2005; Bazrafshan, 2007
.)Mahdavi et al., 2009; Babapour et al., 2011
در پژوهشی در زمینۀ نقش فاضالب شیهر در
ساختار و تنوع گونها جوامع آب زیان ،مشیاهده شید
که ورود فاضالبها شهر در مناطق جیزر و مید ،
بر تنوع و غالب بودن ساختار جوامع شک پاییان تیأثیر
میگذارد ،نتایج ای تحقیق حیاکی از آلیودگی بیاال
سواحل مورد بررسی به مواد آلی ناشی از فاضالب بیود
(.)Vaziri Zadeh & Hosseyni, 2006
در پژوهشی بر ساختار جوامع ماکروبنتوز بیرا
ارزیابی زیستی رودخانه ،برا شناخت جوامع ک زیان
و ساختار جمعیتیی آنهیا ،تیأثیر جوامیع میاکروبنتوز
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باتوجه بیه غنیا کیل ارزییابی شید و شیاخ
(تعیییداد جییینسهیییا متعلیییق بیییه سیییه راسیییتۀ
 Plecoptera ،Ephemeropteraو  )Trichopteraو
نسبت فراوانی ( EPTفراوانی اعوا افیراد متعلیق بیه
خانوادۀ  ،(Chironomidaeشاخ شیانون و شیاخ
هیلسیینهوف مییورد اسییتفاده قییرار گرفییت .شییاخ
هیلسنهوف مقادیر طبقۀ کیفی خوب و خیلی خوب را
نشان میدهد .همچنی نتایج به دسیتآمیده از آنیالیز
خوشها و طبقهبنید کیفیی آب براسیا شیاخ
هیلسنهوف با ه مطابقت داشتند و ایستگاهها تحت
تییأثیر عوامییل آالینییده در یییک گییروه قییرار گرفتنیید
(.)Ghanea et al., 2006
آلودگی حاصیل از میزارع تولیید میاهی قیزلآال
رو خودپاالیی رودخانه بررسی شد ،نتایج ای مطالعه
نشییان داد کییه مزرع یۀ تولییید مییاهی بییر کیفیییت آب،
جانداران و خودپاالیی طبیعیی رودخانیه تیأثیر کمیی
داشته است که احتمیاال بیه دلییل قیدرت خودپیاالیی
باال رودخانه است (.)Sani, 1996
نتایج مطالعها با عنوان «کی زییان بییمهیرۀ
تاالب و ارتباط آنها بیا میواد آلیی بسیتر» نشیان داد
درصد کل مواد آلیی در میاههیا گونیاگون در تیاالب
تغییرات چندانی نداشیته و بیا جمعییت ماکروبنتوزهیا
رابطها ندارد (.)Mirzajani et al., 1998
بهمنظور زهکشی دریاچه در یک دورۀ سهسیاله
رو درشتبیمهرگان دریاچه تحقیقی صورت گرفتیه
است .تغییرات تنیوع و سیاختار جامعیۀ میاکروبنتوز
دریاچه با توجه به تغییر فصل ها ،تغیییر سیال ،تغیییر
محل ایستگا ه ها و تغییرات شیمیایی آب بررسی شیده
است .نتایج ای تحقیق نشیان داد کیه بیی جیانوران
ایستگاه هیا باتوجیه بیه تغیییر فصیل و سیال و تغیییر
ایسییتگاههییا و شیییمی آب تفییاوت بییارز وجییود دارد.
نتیجۀ نهایی ای تحقیق بیانگر ای است که بیا توجیه
EPT
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بییه تغییییرات واضییح ماکروبنتوزهییا در ایسییتگاههییا و
سالها گوناگون و پاسخگویی مشیهود ماکروبنتوزهیا
به تغییرات کیفیی آب ،ایی ارگیانیزمهیا ابیزار بسییار
مناسبی برا مطالعیۀ کیفییت آب هسیتند ( & Lenz
.)Rheum, 1995
در بررسییی کیفیییت آب بییا شییاخ زیسییتی،
مشخ شد کیه اسیتفادۀ صیرف از شیاخ زیسیتی
ممکیی اسییت سییبب بییه تییأخیر افتییادن بازسییاز
اکوسیست رودخانه شود ،زیرا میزان آلیودگی بیا ایی
روش تعیییی نمیییشییود و همچنییی نبییودن کلییید
ردهبند و شناسیایی ثابیت در ایی زمینیه مشیکل را
دوچندان میکنید .از طیرف دیگیر ،اسیتفادۀ صیرف از
فاکتورها فیزیکوشیمیایی ،صرفاً وضعیت آلودگی آب
را در زمیان نمونیهبییردار نشیان میییدهید .درنتیجییه
ترکییییب دو روش ،یعنیییی اسیییتفاده از فاکتورهیییا
فیزیکوشیییمیایی و شییاخ زیسییتی ،در طییول زمییان
ممک است بهدرستی منعکسکنندۀ وضعیت سیالمت
رودخانه باشد ).(DOE, 2002
بهدلیل رابطها که ک زیان با شیرایط زیسیتی
خود دارنید ،پژوهشیگران زییاد در جهیان در زمینیۀ
ارتباط ای گروه جانداران باکیفیت آب مطالعاتی انجام
دادهاند .در ایران تحقیقیات محیدود در ایی زمینیه
صورت پذیرفته است ،که جا دارد جهت پیایش دائمیی
کیفیت آب و تعییی تغیییرات در منیابع آبیی کشیور
پژوهشها وسیعتر انجام شود .باتوجه بیه پیشیینۀ
تحقیق که در باال به بعوی موارد اشیاره شید ،در ایی
مطالعه از بررسی جوامع بیمهرگان بیزر کی ز در
قالب شاخ زیستی هیلسینهوف جهیت طبقیهبنید
کیفیت آب در زمانها و ایستگاهها گوناگون با کمک
ای جانداران استفاده شد .عالوهبرآن ،در هیر ایسیتگاه
میزان آلودگی آلی آب نیز اندازهگیر شد ،تیا صیحت
ب یهکییارگیر جانییداران کییه میینعکسکننییدۀ سییالمت
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رودخانه اند تأیید شود .بیدیهی اسیت در ایی تحقییق
فقط شاخ ها زیسیتی در نظیر گرفتیه شیده و بیه
خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب که به نظیر مییرسید
ناپایدارترند ،بیه مثابیۀ شیاخ کمکیی و تأییدکننیده
پرداخته شده است.

 .2مواد و روشها
منطقۀ مورد مطالعه بخشی از رودخانیۀ لیقیوان چیا ،
محییدود بییه اولییی ایسییتگاه قبییل از آبگییرم و آخییری
ایستگاه (پایی دست) بعید از روسیتا لیقیوان ،اسیت.
رودخانۀ لیقوان که با ارتفاع بی  1311تا  3811متیر
از سطح دریا در جنوب شرقی تبریز در جرییان اسیت،
در  32/21-32/88درجییۀ عییر شییمالی و -20/88
 20/31درجۀ طول شرقی از ارتفاعیات شیمال شیرقی
کوهها شیلهداغی (ارتفاع  3111متر) ،ییانیخداغیی و
ناخیرداغی (ارتفاع  3191متر) ،شیرشییرداغی (ارتفیاع
 3830متر) و دامنهها شرقی علی ورییداغی (ارتفیاع
 3812متر) که از ارتفاعات متعدد مجموعۀ کیوههیا
سهندند ،سرچشمه گرفته است و حوضۀ اصیلی آبرییز
آن حدوداً  1811هکتار است کیه عمومیاً از کیوههیا
ذکرشده تشکیل شیده اسیت .ایی رودخانیه زیسیتگاه
نوعی قزلآال خالقرمز ( )Salmo truttaمنحصیر بیه
فرد است که دارا خالها قرمز درشیت و متعیدد
اسیییت و ارزش ژنتیکیییی دارد .برخیییی پژوهشیییگران
معتقدنید ممکی اسییت زیرگونیۀ خاصیی از قییزلآال
خالقرمز باشد (.)Abdoli, 2000
در انتخاب ایستگاه از روش پیش نمونیه بیردار
استفاده شد .ابتدا  11ایسیتگاه بیا توجیه بیه بازدیید و
نمونه بردار اولیه بر مبنا تغیییرات در کالسیههیا
کیفییی شییاخ زیسییتی هیلسیینهوف انتخییاب شییدند.
سسس با توجیه بیه نتیایج ،در بیی آنهیا  2ایسیتگاه
انتخاب شدند .مختصات ایستگاهها در جیدول  1ذکیر
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شده است.
در ای  2ایستگاه ،نمونهبیردار در میانیۀ سیه میاه
فروردی  ،اردیبهشت و خرداد و با  3تکرار در هیر ایسیتگاه
بهروش کمی -کیفی انجام شید .در نمونیهبیردار کمیی-
کیفی ،نمونهها از زیر سنگها با اندازۀ مناسب و یکسیان
جمییعآور شییدند ( ،)Timothy et al.,1987بییه ای ی
ترتیب که سنگها مناسب برداشیته و داخیل ظیرف
پالستیکی بزرگی گذاشته شدند ،سسس بهوسییلۀ تییغ
جراحی یا پنست نمونهها بهطور کامل و سال از سنگ
جدا شدند و درون ظرف قیرار گرفتنید و درنهاییت بیه
ظروف نگهدار نمونه منتقل شدند.
موقعیت ایستگاهها در شکل  1ارائه شده اسیت.
فاکتورها فیزیکوشیمیایی میورد مطالعیۀ آب شیامل
فسفات ،نیترات و هدایت الکتریکی آب است .برا ای
منظور ،نمونهها آب با فیرو بیردن ظیروف شیشیها
 111میلیییلیتییر درون آب و پرکییردن آنهییا تهیییه
شدند .بالفاصله بعد از پرکیردن بطیر هیا ،مقیدار 11
درصد حج کل ظرف ،الکل اتانول اضافه شد و بعید از
 1الی  2ساعت به آزمایشگاه منتقیل شیدند .در آنجیا،
پس از عبیور از کاغیذ واتمی شیمارۀ  ،28بیه بطیر
منتقییل شییدند و تییا زمییان انییدازهگیییر بییا دسییتگاه
اسسکتروفتومتر ،که  2-8روز بعد از نمونهبیردار بیود،
بهطور منجمد نگهدار شدند.
نمونه ها ک زیان بعد از جمعآور به ظیروف
نگهدار منتقل و سسس با فرمالی  2درصید فییکس
شدند و درنهایت رو هر ظیرف مشخصیات آن ثبیت
شد .نمونهها به آزمایشگاه منتقل و در زیر آب سرد در
الکها چشمهریز شسته شدند .سسس محلیول الکیل
 29درصد جایگزی شد و تا زمان بررسی ،نمونههیا در
یخچال در دما  2درجۀ سانتی گراد نگهدار شیدند.
بعد از آخری نمونیهبیردار در زییر لیو دوچشیمی
شناسایی انجام شد .برا شناسایی هرچه دقیقتر
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لیقوانچای)و2ایستگاهانتخابی 

شکل.1نقشةموقعیتمحدودةمطالعاتی(رودخانة
نمونهبرداریبررودخانةلیقوانچای 

مختصاتایستگاههای

جدول.1
عرضجغرافیایی 

طولجغرافیایی 

نامایستگاه 

شمارةایستگاه 

ایستگاه 1

ایستگاه قبل از آبگرم

"83' 20º 32

"83' 82º 20

ایستگاه 8

ایستگاه بعد از آبگرم

"82.9' 20º 32

"88.9' 82º 20

ایستگاه 3

ایستگاه مقابل آسیاب قدیمی

"11.9' 22º 32

"89.3' 82º 20

ایستگاه 2

ایستگاه قبل از ورود پساب روستا اسسراگون

"13.3' 23º 32

"18.9' 89º 20

ایستگاه 9

ایستگاه بعد از ورود پساب روستا اسسراگون

"10' 23º 32

"12.9' 89º 20

ایستگاه 0

ایستگاه قبل از روستا لیقوان -پل باال

"93' 23º 32

"93.9' 89º 20

ایستگاه 2

ایستگاه بعد از روستا لیقوان -روبهرو کارگاه لبنیات

"31' 91º 32

"12' 80º 20

نمونهها از دو کلیید شناسیایی متفیاوت اسیتفاده شید
( Zimmerman, 1993; Ahmadi & Nafisi

 .)Behabadi, 2001تراک آنها در هر مترمربیع کی
بستر رودخانه بهدسیت آمید ( .)Azrina, 2006جهیت
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تعیی آلودگی آلی آب ،هریک از فاکتورها در ماههیا و
ایستگاهها گوناگون در آزمایشگاه اندازهگیر شیدند.
سسس مقادیر بهدستآمیدۀ حاصیل از آزمیایش آب بیا
1
جدول استاندارد کیفیت آب رودخانه ()EPA, 1997
مقایسه شدند.
(رابطۀ

N  10000cm 2
A

 تراک هر خانواده

با شناسایی بیمهرگان آبز در سطح خانواده،
تراک هر خیانواده محاسیبه شید .بیر پاییۀ رابطیۀ ()8
میییزان شییاخ زیسییتی در سییطح خییانواده)FBI( 8
بهدست آمد TV3 .برابر ارزش تحمل هیر خیانواده و n
شامل تعداد کل نمونه از هر خانواده و  Nشامل تعداد
کل نمونهها کل خانواده است.
(رابطۀ
FBI   TVi  ni  / N
براسا ردهبند ها انجامشده هر چیه مقیدار
عدد شاخ هیلسنهوف باالتر باشد ،بییانگر حویور
جاندارانی با مقاومت باالست و ای به معنیا آلیودگی
باال منبع آبیی میورد مطالعیه اسیت ( Hilsenhoff,
 .)1988در جدول  8دامنه هیا مربیوط بیه ردهبنید
شاخ هیلسنهوف ارائه شده است.
برا مقایسۀ فراوانیی کیل درشیتبییمهرگیان
ک ز بی ایستگاهها و ماهها گوناگون نمونهبردار
از آنالیز واریانس یکطرفۀ  ANOVAو آزمیون تیوکی
استفاده شد.

 .3نتایج
براسا جدول  ،9آزمون مقایسۀ مییانگی کی زییان
( ANOVAو تییوکی) در فصییلهییا و ایسییتگاههییا
گوناگون نشان میدهد ،در سیطح اعتمیاد  33درصید،
بی فراوانی کل در هر ماه در ایستگاهیا گونیاگون و
نیز فراوانی کیل در هیر ایسیتگاه در سیه میاه مطالعیه
1

Environmental Protection Agency
Family Biotic Index, FBI
3
Tolerance Value
2

اخییتالف معنییادار وجییود دارد ( .)P < 1/11نتییایج
آنالیزها آمار مربوطه در جدول  2ذکر شده است.
بیییا اسیییتفاده از نتیییایج بیییهدسیییتآمیییده از
نمونه بردار هیا گونیاگون هیر میاه ،رونید تغیییرات
فراوانی کل جوامع ماکروبنتوز در تمیام ایسیتگاههیا
بهدسیت آمید؛ نتیایج حیاکی از آن بیود کیه در تمیام
ایستگا ها ،به جز ایستگاه  ،9روند کیاهش فراوانیی کیل
جوامع میاکروبنتوز در میاه اردیبهشیت وجیود دارد،
درحالیکه در ایسیتگاه  9در میاه اردیبهشیت افیزایش
جمعیت مشاهده میشود .همچنیی در ایی ایسیتگاه
برخالف دیگر ایستگاهها ،دوبیاره فراوانیی کیل جوامیع
ماکروبنتوز کیاهش میییابید ،درحیالیکیه در بقییۀ
ایستگاههیا در خردادمیاه افیزایش جمعییت بیه چشی
میخورد (نمودار  .)1درکل میتوان گفیت کیه الگیو
تغییر جمعیت در ایستگاه  9از الگیو کلیی تغیییرات
فراوانی جوامع ک زیان در ایستگاه ها دیگیر پییرو
نمیکند.
با نگاهی کلی به نمودار روند تغییرات مییانگی
دمییا آب و دمییا هییوا و همچنییی تغییییر فراوانییی
تجمعی ک زیان در ماهها گوناگون مشاهده می شود
که روند تغییرات دما آب و دما هیوا کیامال شیبیه
ه است ،همچنیی رونید تغیییرات فراوانیی تجمعیی
ک زیان در تمیام میاههیا بیهجیز اردیبهشیت از رونید
تغییرات دما آب تبعیت میکند (نمودار .)8
تغییرات جوامع ماکروبنتوز حاکی از آن است
که در ماه اردیبهشت با اینکه دمیا هیوا و آب تغیییر
چنییدانی نکییرده ،در میییزان فراوانییی (تییراک ) جوامییع
مییاکروبنتوز کییاهش مشییاهده میییشییود و درکییل،
تغییرات آن بعد از اردیبهشت بیا تغیییرات دمیا آب
مطابقییت دارد کییه در هییر دو مییورد رونیید تغییییرات
افزایشی است (نمودار .)3
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 Zimmerman, 1993
درجةآلودگیباموادآلی 

کیفیتآب 

شاخصزیستی 

( )Degree of Organic Pollution

( )Water Quality

( )FBI

وجود نداشت مواد آلی
مواد آلی جزئی
مقدار مواد آلی
میزان متوسط مواد آلی
مقدار زیاد مواد آلی
میزان بسیار زیاد مواد آلی
آلودگی آلی شدید

1/11-3/91
3/91-2/91
2/91-9/91
9/91-0/91
0/91-2/91
2/91-2/91
2/91-11/11

عالی
بسیار خوب
خوب
متوسط
نسبتاً ضعی
ضعی
بسیار ضعی

درماههایگوناگون

ایستگاه

جدول.9میانگینمقادیرعددیشاخصهیلسنهوفدرهر
زمان 
ایستگاه 

فروردین 1983
مقدارعددی 
شاخص 

3/31
2/12
2/80
9/33
9/99
0/92
0/21

1
8
3
2
9
0
2

اردیبهشت 1983

کیفیتآب 

عالی
بسیار خوب
بسیار خوب
متوسط
متوسط
نسبتاً ضعی
نسبتاً ضعی

مقدارعددی 
شاخص 

3/22
2/19
2/12
9/82
9/81
2/02
9/98

خرداد 1983

کیفیتآب 

عالی
بسیار خوب
بسیار خوب
خوب
خوب
خوب
متوسط

مقدارعددی 

کیفیتآب 

شاخص 

عالی
بسیار خوب
متوسط
متوسط
متوسط
نسبتا ضعی
ضعی

3/31
2/12
0/80
9/22
0/38
0/09
2/01

لیقوانچایدرایسکتگاههکاو

کفزیاندررودخانة
جدول.4آزمونمقایسةمیانگینفراوانیکلجوامع 
گروههاباعالمتستارهنشاندادهشدهاست 
معنیداری 

فصلهایگوناگون-سطح

 Sig

F

میانگین 

متغیرها 

اختالفمیانگین 
P <1/11

1/113

3/22

193021/829

** فراوانی کل در ایستگاهها گوناگون

P <1/11

1/113

0/900

821239/111

** فراوانی کل در فصلها گوناگون

جدول.5آزمونمقایسةمیانگینفراوانیخانوادهکفزیاندررودخانةلیقوانچکای-سکطحمعنکیدار
بودنگروههاباعالمتستارهنشاندادهشدهاست .

F
Sig
متغیرها
میانگی
اختالف میانگی
P >1/19

1/129

1/322

829/982

Ephemeridae - Epeorus

P >1/19

1/192

3/191

1013/932

Blepharoceridae

P <1/11

1/111

21/121

39933/932

** Beatidae

P <1/19

1/188

2/193

8/322

P <1/19

1/13

0/323

832/021

* Simuliidae

P <1/19

1/121

3/399

83/912

* Chironomidae

* Leptoceridae
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1000
800
فراوانی -عدد

ایستگاه 1
ایستگاه 2
ایستگاه 3
ایستگاه 4
ایستگاه 5
ایستگاه 6
ایستگاه 7

600
400
200
0

اردیبهشت

خرداد

فروردین

درایستگاههایگوناگوندرطولرودخانةلیقوانچای 

نمودار.1روندتغییراتفراوانیکلماکروبنتوزها
فراوانی تجمعی
دما هوا
دما آب

دما-درجهسانتیگراد

4000
3000
2000

فراوانی  -عدد

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

5000

1000

اردیبهشت

خرداد

فروردین

0

نمودار.1رابطةروندتغییراتفراوانیتجمعیکفزیانوروندتغییراتمیانگیندمایآبوهوا 
250

Blepharoceridae

Chironomidae
200

Simuliidae
Leptoceridae

Epeorus
Baetidae

100
50
0
خرداد

اردیبهشت

فروردی

ماههایگوناگون
نمودار.9تغییراتفراوانیخانوادههایگوناگونماکروبنتوزیدر 

تعدادکل

150
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تغییرات فراوانی خانواده ها کی زییان در هیر
ایستگاه تحت تأثیر شرایط تغییر ماه (تغییرات زمیانی)
است .در خصوص تغییرات زمانی خانواده هیا براسیا
جدول  ،9آزمیون مقایسیۀ مییانگی کی زییان نشیان
مییدهیید کییه بییی فراوانییی خییانوادههییا ،Beatidae
 Chironomidae ،Leptoceridaeو  Siimliidaeدر
سطح اعتماد  39درصد اختالف معنا دار وجیود دارد
(.)P <1/19
ولی بی فراوانی دیگر خیانواده هیا در میاههیا
گونییاگون نمونییهبییردار اختالفییی وجییود نییدارد.
خییییییانوادههییییییا  Chironomidaeو Siimliidae
ماکروبنتوز در تمام ایستگاههیا در میاه هیا گونیاگون
غالب بودند (نمودار .)3
در نمودار  3مشاهده میشود کیه خیانوادههیا
 Beatidaeو ( Ephemeridae (Epeorusدارا تغییرات
متفاوتی در مقایسه با دیگر خانواده هیا هسیتند .رونید
کاهش جمعیت ای خانواده با رونید افیزایش فراوانیی
دیگر خانوادههیا میاکروبنتوز مطابقیت نیدارد و در
خردادمییاه نییهتنهییا افییزایش فراوانییی در ای ی خییانواده
مشاهده نمی شود ،بلکیه کیاهش شیدید در فراوانیی
آنها نیز رخ داده است.
مقییادیر شییاخ هیلسیینهوف در هییر ایسییتگاه
بهدست آمد و با توجه بیه مقیادیر ارائیهشیده در روش
استاندارد استفاده از شیاخ هیلسینهوف ،بیرا هیر
کییدام از مقییادیر عییدد مییذکور کیفیییت آب خاصییی
مشخ شد .تغییرات شاخ زیستی هیلسینهوف در
طول رودخانه حاکی از ای بود که مقادیر ای شاخ
طی ماهها گوناگون برا تمیام ایسیتگاه هیا ،بیه جیز
ایستگاهها  1و  ،8دچار تغییر بارز شیده و حیداقل
یک طبقۀ کیفی تغییر رخ داده است کیه در جیدول 3
منعکس شده است.
با گذر زمان مقدار عدد شیاخ هیلسینهوف
در ایستگاهها  1و  8درون یک طبقیۀ کیفیی تغیییر
کرده و همیواره کیفییت آب در ایسیتگاه هیا  1و 8
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به ترتیب عالی و بسیار خوب است .در بقیۀ ایستگاههیا
با حرکیت در طیول رودخانیه مقیدار عیدد شیاخ
افزایش یافته که به معنی کاهش کیفیت آب رودخانیه
در طییول مسیییر اسییت .همچنییی نتییایج فییوق نشییان
میدهد که در هر ایستگاه در گذر زمان مقدار عیدد
شاخ از فیروردی بیه اردیبهشیت کیاهش و سیسس
دوباره افزایش یافته است ،ای تغییرات به معنی بهبود
کیفیت آب در ماه اردیبهشت در ایستگاهها ،9 ،2 ،3
 0و  2و سسس افت کیفیت آب رودخانه است.
تغییرات مکانی مربوط بیه مییزان میواد مغیذ
مثییل نیتییرات و فسییفات در طییول رودخانییه نیییز در
نمودارها  2و  9ارائه شیده اسیت .مقیدار نیتیروژن و
فسفات از ایستگاه  1تا  2افزایش یافته است .ای روند
افزایشی در ابتدا محدودۀ مورد مطالعه بهتیدریج رخ
داده ،اما از ایستگاه  3بعد به افیزایش شیدیدتر اسیت؛
بییهطییور کییه مقییدار نیتییرات از تقریبییا صییفر در
ایسییتگاههییا  1و  8بییه  2/8میلیییگییرم بییر لیتییر در
ایستگاه  2و مقدار فسفات از  1/1به  2/3میلیگرم بیر
لیتر در همی ایستگاهها افزایش یافته است.

 .4بحث و نتیجهگیری
مطالعییات دانشییمندان علییوم زیسییتمحیطییی نشییان
میدهد که حوور ،وضیعیت و تعیداد انیواع میاهیهیا،
حشییرات ،جلبییکهییا و گیاهییان دربییارۀ سییالمت و یییا
آلودگی یک رودخانه ،نهر ،دریاچه ،مصیب و ییا تیاالب
اطالعات دقیقی میدهد .ارگیانیزمهیا آبیی وضیعیت
فعلی و همچنی تغییرات در گذر زمان و اثرات تجمع
آلییودگی و اثییرات زیسییتمحیطییی پنهییان را نشییان
میدهند (.)Ahmadi, 1989
انییدازهگیییر شییرایط محیطییی و فاکتورهییا
فیزیکوشیمیایی آب در محیل جمیعآور نمونیههیا
ک زیان بسیار مفید است ،زیرا بسیار از تفاوتهیا
مربییوط بییه فراوانییی و تنییوع کیی زیییان بییا شییرایط
فیزیکوشیمیایی آب ارتباط مستقی دارد .شایان ذکر
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9
8
7

5

ی

ت ن را -

6

4

ا ی
ا
ا تا ا

2

ر ر ر

3

1
0

ایستگاه 7

ایستگاه 6

ایستگاه 5

ایستگاه 4

ایستگاه 3

ایستگاه 2

ایستگاه 1

نمودار.4روندتغییراتمکانینیتراتدررودخانةلیقوانچای 

8
7
تف

6
5

ا

-

ا ی

3

ر

ی

4

ر

ا تا ا

ر

2
1

0
ایستگاه 7

ایستگاه 6

ایستگاه 5

ایستگاه 4

ایستگاه 3

ایستگاه 2

ایستگاه 1

نمودار.5روندتغییراتمکانیفسفاتدررودخانةلیقوانچای 

است که نمونیهبیردار بیهمنظیور برداشیت دادههیا
فیزیکییی و شیییمیایی از آب رودخانییههییا بییه صییورت
لحظها بوده اسیت .بیه همیی دلییل ،شیاخ هیا
زیستیا کیه میورد بررسیی قیرار گرفتیهانید ،سیابقۀ
مداومتیر را از وضیعیت گذشیته نشیان مییدهنید و
احتمال بارهیا آلیودگی را در خیود ثبیت مییکننید.

بنابرای  ،قطعیاً نمییتیوان بیی دو روش لحظیها  1و
مییداوم 8رابطییۀ همبسییتگی ایجییاد کییرد .شییاخ
هیلسیینهوف از محاسییبات عییدد و از رو جمعیییت
موجودات ک ز بهدست میآید .تراک ای موجودات
در محیط حاصل شیرایط درازمیدت رودخانیه از نظیر
Punctual
Continuous

1
2
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آلودگی و سایر عوامل استر زا محیطیی تیا لحظیۀ
نمونیییهبیییردار اسیییت .درمقابیییل ،فاکتورهیییا
فیزیکوشیمیایی بیانگر محتویات شیمیایی رودخانه در
لحظییۀ نمونییهبییردار اسییت نییه قبییل و نییه بعیید از
نمونه بردار  .در صورتی ایی دو گیروه مییتواننید بیا
یکدیگر رابطۀ همبستگی داشته باشند که فاکتورهیا
فیزیکوشیمیایی آب به صورت لحظیها و پیی در پیی
(هر  9ثانیه یکبار و در دورۀ زمیانی حیداقل  3ماهیه)
نمونهبردار شود (.)Ghanea et al., 2006
نتییایج آزمییون مقایس یۀ میییانگی ک ی زیییان در
فصل ها و ایستگاهها گوناگون نشان میدهد که زمان
نمونه بردار و محل ایسیتگاه در مییزان فراوانیی کیل
ک زیان رودخانۀ لیقوان چا تیأثیر معنیادار داشیته
است و ای به مفهوم یکسان نبودن شرایط اکولیوژیکی
ایستگاه هیا نمونیه بیردار اسیت و مییتوانید مؤیید
انتخاب محل مناسب ایستگاه در ای تحقیق باشد.
کاهش فراوانی کل جوامع ماکروبنتوز در تمام
ایستگاه ها از فروردی تا اردیبهشت به ای دلییل بیود
که افزایش سریع شدت جریان و ثابیت مانیدن دمیا
آب در ای دوران ،از یک طرف موجیب شسیتوشیو
ماکروبنتوزها شده و از طرف دیگیر ،بیه واسیطۀ اینکیه
هنوز افزایش دمایی در محیط رخ نداده اسیت ،مییزان
متابولیس و میزان رشد و تولیید مثیل در ایی دوران
ثابت مانده است .ایی دو عامیل در کنیار هی موجیب
شده تا فراوانی افراد گونه ها مختل در نمونه بردار
اردیبهشییتمییاه کییاهش یابیید .در خصییوص افییزایش
جمعیت ک زیان در خردادماه نیز باید گفت ازآنجاکیه
در منطقۀ لیقوانچا افزایش دما آب از اواسط بهیار
شروع میشود ،جوامع ماکروبنتوز موقع نمونهبردار
خردادماه فرصت تولید مثل و افزایش جمعیت را پییدا
کرده و توانسته است جمعیت خیود را بازسیاز کنید
(نمییودار .)1رونیید تغییییرات متفییاوت در ایسییتگاه  9را
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میتیوان ناشیی از بیههی خیوردن شیرایط کیفیی آب
رودخانه تحت تیأثیر ورود پسیاب روسیتا اسیسراگون
دانسیت؛ بیه ایی ترتییب کیه بیهواسیطۀ ورود پسیاب
روستا اسسراگون ،اندکی قبل از ای ایستگاه ،شیرایط
اکولوژیکی متفاوتی با سایر نقاط ایستگاه ایجیاد شیده
اسییت و لییذا رونیید تغییییرات ای ی ایسییتگاه بییا تمییام
ایستگاهها متفاوت است .البته دلیل اصلی ای تغییرات
مشخ نیست و بایستی مطالعات دقییقتیر درایی
ایستگاه انجام شود تیا نیوع ترکیبیات آالینیده در ایی
ایستگاه مشخ شود.
مطالعات ماهانۀ دما آب و دما هوا نشان داد
که دما هوا از رونید تغیییر تقریبیا خطیی تبعییت
میکند و ای روند در میورد دمیا آب نییز مشیاهده
می شود .در هر دو مورد دما تا اردیبهشت تقریبا ثابیت
بوده است و روند افزایشیی آن از اردیبهشیت بیه بعید
شروع میشود .شایان ذکر است که معموالً دمیا آب
رودخانه ها با تغییر دما هوا به نحو تغییر مییکنید
که در اکثر موارد بی دما آب رودخانه و دمیا هیوا
رابطها خطی وجود دارد ) ،(Wetzel, 2001با نگاهی
کلی به نمودار  ،8رابطۀ خطی بی دما هیوا و دمیا
رودخانه را میتوان اثبات کرد.
مطابقییت نداشییت رونیید تغیی یرات دو مییورد از
خانوادهها میاکروبنتوز ()Ephemeridae(Epeorus
و  )Beatidaeدر ماه اردیبهشت حاکی از متفاوت بودن
واکنش ای دو خانواده به عوامل بومشیناختی در ایی
ماه است .در ای ماه پدیدۀ توجهبرانگیز افیزایش دبیی
آب رودخانه اسیت کیه موجیب شسیتوشیو بیشیتر
ک زیان و کیاهش جمعییت خیانوادههیا شیده اسیت.
خییانوادۀ ( Ephemeridae (Epeorusبییدنی پهیی بییا
مقاومت بسیار پایی در برابر شستوشیو دارد؛ لیذا در
ای ماه نهتنها افزایش دبی آب موجب کاهش جمعیت
ای خانواده نشده است ،بلکه به واسیطۀ کیاهش سیایر
خانوادهها شرایط رقابتی بیه نفیع ایی خیانواده تغیییر
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یافتییه و اییی خییانواده در فاصییلۀ فییروردی مییاه تییا
اردیبهشت اندکی افزایش یافته است .در مورد افزایش
جمعیت خانواده  Beatidaeعلت مشخصی یافت نشد.
ارزیابی کیفییت آب رودخانیه در ایی روش بیر
مبنا تنوع گونها درشتبیمهرگان کی ز مسیتقر
در ک بستر رودخانه است .تنوع و فراوانی نسبی ایی
موجودات در هر زمان ،وضعیت منطقه و کیفیت آب را
نشان میدهد .بررسی جوامع درشتبیمهرگان ک ز
رودخانییۀ لیقییوانچییا در قالییب شییاخ زیسییتی
هیلسنهوف ،نشان میدهد که کیفیت آب رودخانیه در
ایستگاه  1طی زمان تغییر نکیرده اسیت؛ ایی مسیاله
حاکی از ای است که ایستگاه شاهد در محل مناسیب
و به دور از هر گونه آلیودگی انتخیاب شیده اسیت .در
ایستگاه  8نیز کیفیت آب در طی زمان تغییر نکیرده و
همواره در درجۀ کیفی بسیار خوب قرار داشیته اسیت؛
ای مساله نیز حاکی از وجود شرایط اکولوژیکی پایدار
در طی زمانها نمونیهبیردار اسیت .در ایسیتگاه 3
کیفیت آب تا اردیبهشت ثابت و در درجۀ کیفی بسیار
خوب بوده است ،اما در خرداد ماه افت کیفیت در ایی
ایستگاه رخ داده است .شایان ذکر است که در ایستگاه
 3مه تری عامیل تیاثیر بشیر بیر کیفییت آب شیروع
گسترش زمی ها کشاورز و باغات در ای محدوده
است؛ لذا در خردادماه بهواسطۀ شروع بهکارگیر کود
و سموم کشاورز در ای محدوده و کیاهش دبیی آب
رودخانه ،کیفیت آب یک درجه افت کرده و بیه درجیۀ
متوسط رسیده است .اما در ایستگاههیا  0 ،9 ،2و 2
درجۀ کیفی آب در اردیبهشت یک تا دو درجه بهبیود
یافته است که ای موضوع ناشیی از افیزایش دبیی آب
رودخانه در اردیبهشتماه است .بهواسطۀ افزایش دبیی
در ای میاه آالینیدههیا کیه قیبال بیا دبیی ثابیت در
محدودۀ ای ایسیتگاههیا وارد رودخانیه مییشیدند در
مقدار آب بیشیتر حیل شیدهانید و لیذا غلظیت ایی

چایبراساسشاخصهایزیستی ...

ارزیابیکیفیتآبرودخانةلیقوان

آالیندهها کاهش یافته و کیفیت آب اندکی بهبود پیدا
کرده است .در تمام ماهها کیفیت آب از درجۀ عیالی و
بسیار خوب در ایستگاهها  1و  8در باالدست شیروع
شده و به درجهها کیفی پایی نظیر نسیبتا ضیعی ،
متوسییط و ضییعی بییهترتیییب در مییاههییا فییروردی ،
اردیبهشت ،خرداد افت کرده است .ای مسیئله حیاکی
از ورود آالیندهها در طول مسیر در تمام ماههاسیت .از
ایستگاه  1بیه  8تغیییرات شیدید در محییطزیسیت
اطراف دیده نمیشود و علت افت کیفییت در ایسیتگاه
 8را میتیوان بیه ورود دائمیی آب خروجیی از حمیام
آبگرم سنتی مستقر در محدودۀ ایی ایسیتگاه ارتبیاط
داد .در ایستگاه  3افت کیفیت بهجیز خردادمیاه دییده
نمیشود ،زیرا با وجود زمیی هیا کشیاورز در ایی
محییدوده ،بییهواسییطۀ سییرما هییوا در فییروردی و
اردیبهشت ،فعالیت کشاورز خاصی انجام نمیگیرد و
فعالیت کشاورز در ای محدوده در خردادماه بهطیور
اساسی آغاز میشود .در ایستگاهها  2و  9درجیۀ آب
در مقایسه با ایستگاه  3یک درجه افت میکند که ای
عامل به واسطۀ ورود فاضیالب روسیتا اسیسراگون در
ای محدوده است .در ایسیتگاههیا  0و  2نیزکیفییت
آب رودخانییه در هییر کییدام یییک درجییۀ کیفییی افییت
میکند ،علت ای مساله را میتوان به ورود زهکیش و
رواناب زمی ها کشاورز  ،فاضالبهیا و پسیابهیا
منازل و کارگاهها لبنیاتی در ایی محیدوده میرتبط
دانسییت .تغییییرات نیتییرات و فسییفات محلییول در آب
رودخانه نیز حاکی از ورود آلیودگی تأثیرگیذار بعید از
ایستگاه  8است که ای مسئله در نتیجهگیر از سایر
دادهها نیز ذکر شده بود .شایان ذکر است که بر اسا
استاندارد آب رودخانیههیا ( ،)EPA,1997هی غلظیت
نیترات و ه غلظیت فسیفات در آب رودخانیه بیهجیز
ایستگاهها  1و  8در بقییۀ ایسیتگاههیا بییش از حید
استاندارد اسیت و غلظیت آنهیا بیا کیاهش دبیی آب،
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تشکر و قدرانی
نویسندگان مقالیه از مسیئوالن دانشیگاه آزاد اسیالمی
واحد تبریز برا حماییت میالی ایی طیرح پژوهشیی
.تشکر و قدردانی میکنند

 لبنیات و دیگیر،  گردشگر، افزایش فعالیت کشاورز
.فعالیتها بشر شدیدتر میشود

منابع
Abdoli, Asghar (2000) The inland water fishes of Iran, Publication of Natural and wild life museum of Iran, 377.
Ahmadi, M.R (1989) “Study of Polluted waters classification and application,” Journal of natural resources 43:
34-52.
Ahmadi, M.R., Nafisi Behabadi, M (2001) Recognition of indicator invertebrates in current water , Khabir
publication, 244.
Azrina, M.Z (2006) “Anthropogenic impacts on the distribuiotion and biodiversity of benthic macro
invertebrates and water quality of the Langat River,” Peninsular Malaysia Ecotoxicology and Environmental
Safety 64: 337-347.
Babapour, M., Mahdavi, M., Javanshir, A., Bazrafshan, O.B., Mohammadzade Khani, H (2011) “Impact
assessment of dam construction on changes in water quality and macrobenetic-invertebrate communities in
Taleghan River,” Journal of Watershed (Iranian Journal of Natural Resources) 64(2): 129-143.
Baxter, R.M (1985) “Environmental effects of reservoirs: Microbial processes in reservoirs,” Developments in
Hydrobiology, 27: 1-26.
Bazrafshan, O.B (2007) “Taleghan river water quality edintification with use of rapid assessment methods,”
MS.c thesis, U.T, Iran,118.
DOE (Department of Environment Malaysia). (2002) Malaysia Environmental Quality Report 2001. Department
of Environment, Ministry of Science, Technology and the Environment Malaysia.
Environmental Protection Agency (1979) “Water Quality criteria, availability federal register,” 44: 43684.
Ghanea, A., Ahmadi, M.R., Esmaeilii Sari, A., Mirzajani. A (2006) “Bioassessment of Jafrood (Guilan Province)
utilizing macro invertebrates community structures,” Journal of Agricultural Science and Technologies 1:
247-258.
Hilsenhoff, W.L (1988) “Rapid field assessment of organic pollution with a family level biotic index,” Benthol
Soc 7(1): 65-68.
Lenz. B. N., Rheum. S. J (1995) “Benthic Invertebrates of Fixed Sites in the Western Lake Michigan Drainages,
Wisconsin and Michigan,” US Geological Survey Water-Resource Investigation Report 5-4211-D,
Middleton, Wisconsin 2000.
Mahdavi, M., Bazrafshan, O.B., Javanshir, A., Mosavi Nadoshan, R., Babapour, M (2009) “Study of Benthic
community structure of Taleghan River on the determination of water quality,” Journal of Natural
Environment (Iranian Journal of Natural Resources) 63 (1): 75-90.
Mirzajani, A., Ghaninajhad, M., Ghanea, A (1998) “Macro invertebrates of Anzali wetland and relative to
sediment organic matters,” Iranian Scientific Fisheries Journal 7: 83-102.
Mollazadeh, N (2005) “Definition of water quality of Haraz river via hilsenholf bioandicator and
physicochemical factors,” MS.c. thesis, T.M.U.Iran. 76.
Sabet Raftar, A., Mostafapour, S (2005) Study of Environmental impacts and problems of dams, Company of
Iran Water Recourses Management, 1-8.
Sani, H.A (1996) “Assessment of trout aquaculture waste water impacts on purification of Hazar
River(Tonekabon),” MS.c thesis, Natural resources Faculty. University of Tehran. 94.
Timothy, A.M., Mouseau, A., Roff D.A (1987) “Accuracy and precision of secondary production estimates,”
Limonlogy and Oceanography 32(6): 1342-1352.
Vaziri Zadeh, A., Hosseyni S.A (2006) “Municipal Wastewater Effluent Effects on Intertidal Zone Gastropod
Communities of Boushehr City Coastal Area,” Water and Waste Water Journal 30: 65-76.
Wetzel, R (2001) Limnology: Lake and river ecosystems, Sanders Collage publishing, 985.
Zimmerman, M.C (1993) “The use of the biotic index as an indication of water quality,” ABLE 5th Conference
of the Association for Biology Laboratory Education, Pennsylvania, USA.

