شیالت ،مجله منابع طبیعی ایران
دوره  ،74شماره  ،4زمستان 1400
صفحات 525-541

ارزیابی کیفیت آب رودخانه مبارکآباد ،استان گلستان
مبتنی بر تحلیل مقایسهای شاخصهای زیستی درشت بیمهرگان کفزی
محمد قلیزاده ،*1ماریا حاجیلی دوجی
 .1استادیار ،گروه شیالت ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه گنبد کاووس ،گنبد کاووس ،ایران
 .2دانشآموخته کارشناسی زیست دریا ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه گنبد کاووس ،گنبد کاووس ،ایران
تاریخ دریافت1400 /06/01 :

تاریخ پذیرش1400/07/11 :

چکیده
شاخصهای زیستی برای نظارت بر کیفیت آب ابزارهای مفیدی برای ارزیابی سالمت رودخانه ها و دریاچه ها هستند .هدف از این مطالعهه م ایسهه
شاخصهای زیستی و استفاده از درشت بیمهرگان کفزی برای ارزیابی کیفیت آب رودخانه مبارکآباد مینودشت ،اسهتان گسسهتان بهود .نمونهههای
کفزی به صورت فصسی از  4ایستگاه با سه تکرار با استفاده از نمونهبردارسوربر با سطح پوشش ( 900سانتی متر مربه) در سهال  1399جمه)آوری
گردید .در مجموع تعداد  2828نمونه از موجودات بیمهره متعسق به  8راسته و  12خانواده شناسایی شدند ،که  Dipteraبا  4خانواده متنوع ترین
گروه بیمهرگان را تشکیل داد .بیشترین فراوانی درشت بیمهرگهان کفهزی متعسهق بهه  46/99( Chironomidaeدرصهد و سه Baetidae
( 22/52درصد بود .فصل بهار با  39درصد بیشترین و فصل زمستان با  12درصد کمترین میزان فراوانی را شامل شدند .بیشترین پراکنش درشت
بیمهرگان در ایستگاه پاییندست ( 33درصد و کمترین م دار آن در ایستگاه باالدست ( 19درصد بدست آمد .شاخصهای مورد مطالعهه عبهارت
بودند از( EPT 1 :درصد  Plecoptera ،Ephemeropteraو  Trichoptera؛ ( ASPT 3 ، BMWP 2میانگین امتیاز در هر تاکسون ؛
( HFBI 4شاخص زیستی خانواده  Hilsenhoff؛ و  5شاخص شانون-وینر و سیم سون .طبهق آنهالیز خوشههبندی پهراکنش کفزیهان در بهین
ایستگاهها به دو گروه مجزا ( 1شامل ایستگاههای پاییندست به همراه ایستگاههای  2و  3فصل تابستان و ( 2دیگهر ایسهتگاهها نشهان داد .نتهای
نشان داد که شاخصهای زیستی هیسسنهوف BMWP ،و  ASPTبرای ارزیابی کیفیت آب رودخانه مبارکآباد مناسب است .در نهایت کیفیت آب
رودخانه بر اساس وضعیت ساپروبی برای ایستگاه باالدست وضعیت خوب (الیگوساپروب و ایستگاه پاییندست وضعیت ضعیف (مزوساپروب ارزیابی
شد .نتای ترکیبی از شاخصهای زیستی نشان داد ایستگاههای واق) در مناطق روسهتایی و کشهاورزی نسهبت بهه ایسهتگاههای باالدسهت آلهودگی
بیشتری دارند و کنترل و مدیریت مناب) آالینده برای حفاظت از منط ه مورد مطالعه الزم است.
واژگان کلیدی :نظارت زیستی ،درشت بیمهرگان کفزی ،شاخص زیستی ،رودخانه مبارکآباد
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Abstract
Biotic indices for water quality monitoring are useful tools for assessing the health of rivers and lakes. The
aim of this study was to compare biotic indices using benthic macroinvertebrate to evaluate the water quality
of Mubarakabad River, Minudasht, Golestan Province. Macroinvertebrate samples were collected seasonally
from 4 stations in three replications using a Surber sampler with a coverage area (900 cm2) in 2020. A total
of 2828 specimens of macroinvertebrate identified and classified into 8 orders and 12 families, of which
Diptera with 4 families was the most diverse group of macroinvertebrate and the highest frequency belonged
to Chironomidae (46.99%) and then Baetidae (22.52%). Spring with 39% had the highest and winter with
12% had the lowest frequency. The highest distribution of macroinvertebrate was obtained in station 4 (33%)
and the lowest in station 1 (19%). The studied indicators were: 1) EPT (percent of Ephemeroptera,
Plecoptera and Trichoptera); 2) BMWP (Biological Monitoring Work Party System); 3) ASPT (Average
Score per Taxon); 4) HFBI (Hilsenhoff Family Biotic Index); and 5) the Shannon-Wiener and Simpson
index. According to the cluster analysis of macroinvertebrate distribution among the stations, it showed two
separate groups. The results of biotic indices showed that the Hilsenhof, BMWP and ASPT are suitable for
assessing the water quality of the Mubarakabad River. Finally, water quality was assessed as good condition
for the upstream station and poor condition for the downstream station. The results of a combination of biotic
indices showed that stations located in rural and agricultural areas are more polluted than upstream stations
and control and management of pollutant sources is necessary to protect the study area.
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 .1مقدمه
بههه طههور کسههی مباح ه زیسههتمحیطی و سیاسههی و
اجتماعی رابطه تنگاتنگی بها تهامین آب دارد از آنجها کهه
رشد جمعیت انسانی دسترسی بهه آب تمیهز را بهه شهدت
کاهش داده اسهت ،انهواع زیهادی از زبالهههای انسهانی در
حوضههههای آب ایجههاد شههده کههه میتوانههد آب را بههرای
آشامیدن نامناسب کنهد ،از جمسهه باعه ایجهاد لجهن در
رودخانهها ،کهاهش تنهوع ریززیسهتگاهها و تنهوع زیسهتی
( ،(Callisto et al., 2005افهزایش فراوانهی بیماریههای
ناشههی از آب و کههاهش ارزشهههای زیبههایی و تفریحههی
( Buss et al., 2004مرتبط با آن شود.
یکی از روشهای کارا برای مشهصص کهردن وضهعیت
محیط آبی ،تعیین کیفیت آب بها اسهتفاده از فاکتورههای
زیستی است .استفاده از ویژگیههای شهیمیایی آب بهرای
تعیهین وضههعیت بومسههازگانهای آبههی بهمنزلههه عکه از
محیط است و ف ط قادر است ویژگیهای همهان لحظهه را
نشان دهد در حالی که پایش زیستی مانند فیسم از مکهان،
تمام رخدادها را با جزئیهات ببهت میکنهد .بهه کهارگیری
شاخصهای زیسهتی و اسهتفاده از موجهودات زنهده بهرای
طب هبندی و تعیهین کیفیهت آب بهه بهیش از یهن قهرن
میرسهد ( . Sharma and Moog, 1998در واقه) پهایش
زیسههتی اسههتفاده سیسههتماتین از موجههودات زنههده بههرای
تعیههین کیفیههت محههیط زیسههت اسههت .روشهههای پههایش
زیسههتی امههروزه ن ههش بسههیار مهمههی در پههایش کیفیههت
رودخانه ایفا میکنند .زیرا موجودات کفزی درواق) شواهد
پیوسههتهای از وضههعیت سههالمت رودخانهههها هسههتند و
درمجموع نسبت به محهدوده وسهیعی از آلهوده کننهدهها
حساس هستند ( . Grbovi et al., 1997یکی از روشهای
بهینه و کارامد برای ارزیابی زیستی ،استفاده از موجهودات
درشهت بیمهرگهان کفهزی اسهت ( . Karr, 1998درشهت
بیمهرگان کفزی به دلیل وجود در بیشتر اکوسیسهتمهای
آبی ،جابهجایی و تحرک کم ،تجم) مواد سهمی در آنهها،
نمونهههبرداری آسههان و دیدهشههدن بهها چشههم لیههر مسههسح
نشههانگرهای تیییههرات کیفههی هسههتند ( Ahmadi and
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. Nafisi, 2001; Rosenberg et al., 1999
گونههای درشت بیمهرگان کفزی آب شهیرین بههطور
قابل تهوجهی نسهبت بهه آلهودگی آلهی حساسهیت نشهان
میدهند .به طور کسی ،جوام) زیستی بازتاب صهادقانهتری
از شرایط محیطی ارائه میدهند ،زیهرا بهه طهور مهداوم در
معرض آنها قرار دارند ( . Azrina et al., 2006از آنجا کهه
برخی از گروههای موجودات بهه شهرایط محیطهی بسهیار
حساس هستند در حهالی کهه برخهی دیگهر میتواننهد در
سیستمهای به شدت آشفته زنهده بماننهد ،جوامه) آبهزی
شاخص خوبی برای سهنجش کیفیهت محهیط زیسهت بهه
شمار میآیند ( . Buss et al., 2004بنهابراین ،اسهتفاده از
شههاخصهای زیسههتی ابههزار مهههم در ارزیههابی سههالمت
اکوسیستمهای آب شیرین است و نتای قابل دسترسهی را
برای تصمیم گیرندگان سیاستگذاران فهراهم مهیآورد .از
این رو میتهوان بهه شهاخص زیسهتی  BMWPو ،ASPT
هیسسینهوف و شاخص لنای  EPTبه عنوان شهاخصهای
مهم ارزیهابی کیفهی آب اشهاره نمهود ( Gerhardt et al.,
 2021( Gholizadeh . 2004ارزیههابی زیسههتی رودخانههه
زرینگل عسیآبهاد بها اسهتفاده از سهاختار جوامه) درشهت
بیمهرگان کفزی در زمانهای قبل و بعد از سیل بررسهی
نمونهههد Shahbazi Naserabad .و همکهههاران (2016
مطالعهههای بههر وضههعیت کیفههی اکوسیسههتم رودخانههه
خیرودکنار نوشهر با استفاده از شاخصهای تنهوع زیسهتی
 BMWPو  ASPTدر  4ایستگاه در سالههای 1391-92
انجام دادند .نتای آنها نشان داد کهه ایسهتگاههایی کهه در
مجاورت روسهتا واقه) شهده اسهت دارای وضهعیت کیفهی
نامطسوباند.
ارزیابی دقیق ارزش زیبایی شناختی ،تفریحی و زیست
محیطی دریاچهها و رودخانهها تنها با اسهتفاده از رویکهرد
یک ارچه برای کیفیت آب ،یعنی با در نظر گرفتن پوشهش
گیاهی ،فعالیتهای انسانی و سایر اجزای زیسهتی منط هه
مورد مطالعه امکهان پهذیر اسهت ( . Allan, 1995نظهارت
زیسههتی بههه اشههکال مصتسههف از جمسههه 1 :شههاخصهای
اکولوژیهههن کهههه تنهههوع و شهههباهت را تعیهههین میکنهههد
( Beisel et al., 2003؛  2شاخصهای زیستی که شهامل
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اندازهگیریهای کمی تنوع گونههها و دادهههای کیفهی در
مورد حساسیت گونههای فردی به تیییرات محیطی اسهت
( Czerniawska-Kusza 2005؛  3ابزارهههای ارزیههابی
زیسههتی پههیش بینههی ماننههد "سیسههتم پههیش بینههی و
طب هبندی بیمهرگان رودخانه" (Wright ( RIVPACS
" ، et al., 2000سیسههتم ارزیههابی رودخانههه اسههترالیا"
( Simpson & Norris, 2000( AusRivASیا "ارزیهابی
توسط تجزیه و تحسیهل نزدیکتهرین همسهایه "(ANNA
( Linke et al., 2005؛ و  4پروتکلههایی بهرای ارزیهابی
سری) کیفیت آب ( Callisto et al., 2005( PARو برای
طب هبندی درشت بیمهرگان کفزی به گروههای تیذیهای
عمسکههردی Cummins et al., 2005) (FFG)1صههورت
میگیرند.
مههدلهای پههیش بینههی کننههده و PAR2نیههاز بههه
رودخانههای مرج) دارند ،یعنی رودهای بدون آلودگی که
در آن جامعه زیسهتی بهه خهوبی شهناخته شهده و بهدون
مزاحمت است .از آنجا که چنهین رودخانهههای مرجه) در
ایران تعریف نشدهاند ،نظارت زیستی در آنجا تا بهه امهروز
بیشتر بهر شهاخصهای زیسهتی متکهی بهوده اسهت .ایهن
مطالعه  5شهاخص زیسهتی را کهه معمهوالً بهرای ارزیهابی
کیفیت آب از طریق استفاده از درشت بیمهرگان کفهزی،
م ایسه کرده است تها مشهصص شهود کهه کهدام شهاخص
سالمت اکوسیستم در رودخانهه مبهارک آبهاد مینودشهت،
استان گسستان میتواند پاسخ بهتری به تیییهرات کیفیهت
آب و بررسی تیییرات کیفیت آب در امتداد ین شهیب بها
کاربری کشاورزی و روستایی داشته باشد.

 .2مواد وروش
روسهههتای مبهههارک آبهههاد در اسهههتان گسسهههتان و 14
کیسومتری جنوب لربی مینودشت در دهستان چهل چای
و بصش مرکزی شهرستان مینودشت است.از سمت شمال
متصل به زمینههای کشهاورزی و در نهایهت بهه جهادهی
Functional Feeding Groups
Rapid Water Quality Assessment Protocols

1
2

آزادشهر -مینوشت و از سمت جنهوب بهه ارتفاعهات البهرز
شرقی محهدود میشهود ،از ناحیهه شهرقی بهه زمینههای
کشاورزی و در نهایهت بهه روسهتای محمهد زمانصهان و از
ناحیه لربی به منط ه کشاورزی و در نهایهت بهه روسهتا و
جنگل متصل اسهت .از نظهر موقعیهت جیرافیهایی نیهز در
محدوده  55 -15طهول شهرقی و  37 -9عهرض شهمالی
قرار گرفته است.
این پژوهش در سال  1399در  4فصل در  4ایسهتگاه
(ایسههتگاه اول (ایسههتگاه شههاهد در منط ههه کوهسههتانی و
بدون فعالیهت انسهانی ،ایسهتگاه دوم در منط هه جنگسهی،
ایسههتگاه سههوم در محههدوده روسههتایی و ایسههتگاه  4در
محههدوده کشههاورزی انجههام شههد .ایسههتگاهههها براسههاس
فاکتورهایی شامل عهدم هم وشهانی بها یکهدیگر ،کیفیهت
حاشیۀ رودخانه ،نهوع کهاربری اراضهی و پوشهش گیهاهی
حاشیهای متفاوت و در دسترس بودن بهه نحهوی انتصهاب
شدند که همه تنوع زیستگاهی در دسترس را شامل شوند
( . Gholizadeh et al., 2017در شههکل  1و جههدول 1
موقعیههت جیرافیههایی رودخانههه مادرسههو و مکههانهههای
نمونهبرداری نشان داده شده است.

 .2.1نمونهبرداری از کفزیان
نمونهههبرداری بهها اسههتفاده از سههوربر سههم سر (30×30
سانتی متر انجام گرفت .در ههر ایسهتگاه نمونههبرداری از
بیمهرگان کفزی از سه ن طه رودخانه از کنارههها و وسهط
رودخانهههه (بهههه عنهههوان تکهههرار انتصهههاب گردیهههد
( . Barbour et al.,1999س نمونه ها در الکل اتیسیهن
 70درصد تثبیت گردید و به آزمایشگاه انت هال داده شهد.
جداسازی و شناسایی تاکسون ها با اسهتفاده از کسیهدهای
شناسایی موجود بیمهرگهان کفهزی ( ;Needham, 1976
 Tachet et al., 2000; Quigley, 1986تا سطح راسهته،
خانواده و جن در زیر لوپ و استریومیکروسهکوپ انجهام
شد.
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شکل  -1نقشه منطقه مطالعاتی و موقعیت ایستگاههای نمونهبرداری در رودخانه رودخانه مبارکآباد مینودشت ،استان گلستان

جدول -1موقعیت ایستگاههای نمونه برداری و برخی از خصوصیات محیطی آن در رودخانه مبارکآباد
عرض (متر

عمق
(متر

( 1شاهد ،باالدست رودخانه

ʺ03°37´37

ʺ23°55´07

2

0/5

قسوه سنگ -ماسهای

( 2جنگسی

ʺ05°37´32

ʺ21°55´54

2/8

0/4

ماسهای

( 3نزدیکی به روستا

ʺ08°37´05

ʺ21°55´40

3/5

0/3

شن و ماسه

( 4کشاورزی

ʺ10°37´10

ʺ21°55´13

3/2

0/3

شن و ماسه

ایستگاه

عرض

جیرافیاییN

طول جیرافیایی

 .2.2شاخصهای زیستی
شههاخص شههانون ،ایههن شههاخص نشههان دهنههده تنههوع
ماکروبنتوزها درمنط ه مطالعاتی است .تنوع بیشتر در ین

E

جن

بستر

پوشش گیاهی
حاشیهای
پوشش درختی و
درختچهای
پوشش درختی و
درختچهای
پوشش مرتعی کم
تراکم
عدم پوشش

اکوسیسههتم نشههان دهنههده سههالمت اکوسیسههتم اسههت و
میتواند م ادیر بین  5-1را به خود اختصاص دههد و ههر
چ در م دار عددی شهاخص پهایین باشهد ،نشهان دهنهده
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آلودگی باالتر است (جدول . 2
H´= - Σ pi log 2pi

´ =Hم دار شاخص شانون
 =Piنسبت افراد یافت شده از گونهi

جدول  -2طبقه بندی کیفی منابع آبی بر اساس شاخص تنوع شانون – وینر ()Shannon, 1948
وضعیت آلودگی

شاخص تنوع

منط ه با آلودگی باال

>1

منط ه با آلودگی متوسط

1-2

منط ه فاقد آلودگی

<3

شاخص سیم سون ( Dکه م دار آن بین  0-1متیییر
است بر اساس فرمول زیر محاسبه گردید:

 =nتعداد کل موجودات از ین گونه خاص و  =Nتعداد
کل موجودات از همه گونهها
شاخص لنای گونه ای مارگالف نشان دهنده تنهوع در
جمعیتهای زیستی است .لنا و یا ف ر ین اکوسیسهتم را
ازلحاظ تعداد گونهها نشهان میدههد و ههر چهه عهدد آن
بیشتر باشد اکوسیستم به لحاظ سالمت وضهعیت بهتهری
دارد (. Margalef, 1958

شاخص لنای گونهای منهینیگ ،نشان میدهد که ههر
چه عدد شاخص بزرگتر به معنی تنهوع و سهالمت بهاالی
آن اکوسیستم است (. Menhinick, 1964

H

آلودگی به شمار میروند .این شاخص با افهزایش کیفیهت
آب افزایش مییابد (.(Hilsenhoff, 1988
شههاخص نسههبت  EPTبههه ش هیرونومیده ،ایههن نسههبت
عبارت است از فراوانی مجموع افراد متعسق به راسته ههای
 EPTبه فراوانی کل افراد متعسق به خهانواده شهیرونومیده.
در این شاخص  EPTو شیرونومیده به ترتیهب بهه عنهوان
نماد موجودات حسهاس و م هاوم نسهبت بهه تهنش ههای
محیطی مطهر هسهتند .م هدار ایهن نسهبت بها افهزایش
کیفیهههههههت زیسهههههههتگاه افهههههههزایش مییابهههههههد
(. Fries & Bowles, 2002
شاخص زیستی هسسینهوف ،برای ارزیهابی کیفیهت آب
در ههههر ایسهههتگاه یکهههی از رای تهههرین شاخصههههای
زیستی( HFBIاست .بهر اسهاس ایهن روش آبهها از نظهر
آلودگی به مهواد آلهی در  7طب هه قهرار میگیرنهد .طبهق
جههدول  2دامنههه تحمههل آلههودگی بهها مههواد آلههی بههرای
خانوادههای کفزیان بین  0-10است که م دار عددی ایهن
شهههاخص بههها لسظهههت آلهههودگی نسهههبت عکههه دارد
(( Hilsenhoff, 1988جدول . 3
HFBI=Σ xi ti /n

 =Sعدد کل گونهها و  =Nفراوانی کل گونهها
 EPTلنهههای کهههل خانوادهههههای شناسهههایی شهههده
متعسق بهه راسهتههای  Ephemeroptertaو  Plecopteraو
 Trichopteraمیباشند که در واق) راستههای حساس بهه

 :xiمیزان تحمل هر خانواده
 : tiتعداد افراد مربوط به هر خانواده
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جدول -3امتیاز دهی کیفیت آب بر اساس شاخص هیلسینهوف.
شاخص آلودگی

کیفیت آب

شاخص زیستی در سطح خانواده

آلودگی آلی وجود ندارد

عالی

3-0/75

امکان آلودگی بسیار اندک

خیسی خوب

3/4-76/25

احتمال م داری آلودگی آلی

خوب

4/5-26

آلودگی آلی قابل مالحظه

نسبتأ ضعیف

5/6-76/5

آلودگی آلی بسیار قابل مالحظه

ضعیف

6/7-51/25

آلودگی آلی شدید

بسیار ضعیف

7/10-26

هر خانواده م دار شاخص  BMWPدر هر ایستگاه بدسهت
آمده و از ت سیم این عهدد بهر تعهداد کهل خهانواده ههای
موجود شاخص  ASPTمحاسهبه میشهود ( Armitage et
 . al., 1983در نتیجه میتوان با استفاده از اعهداد بدسهت
آمده از طریق این شاخص و جهدول مربوطهه آن (جهدول
4و 5ایستگاه ها را از نظر کیفیت آب کالسه بندی کرد.

شاخص زیستی  BMWPو ASPTمتداولترین سیستم
طب هبندی و ارزیابی اکولوژیهن آبهها در اروپاسهت کهه بها
جم)آوری و شناسایی نمونهها در سهطح خهانواده تعیهین
میشود .در ایهن شهاخص ،بهه ههر خهانواده کهه کمتهرین
م اومت را در برابهر آلهودگی آب داشهته باشهد ،بیشهترین
امتیاز اختصاص مییابد .در جدول سیستم امتیهاز بهه ههر
با جم) زدن امتیهاز
خانواده امتیازی تعسق میگیرد ،س

جدول  -4طبقه بندی کیفی آب ها براساس امتیازبندی (Mandaville, 2002)BMWP.

کالسه

امتیاز

طب ه کیفی

کیفیت آب

5

˂10

خیسی بد

آلودگی شدید

4

40-11

بد

آلوده یا تحت تابیر قرار گرفته

3

70-41

متوسط

متوسط تحت تابیر قرار گرفته

2

100-71

خوب

تمیز اما کمی تحت تابیر قرار گرفته

1

˂100

خیسی خوب

لیر آلوده

جدول  .5رتبه بندی کیفیت آب بر اساس مقادیرشاخص (Mandaville, 2002) ASPT

کیفیت آب

میزان

ASPT

آلودگی آلی شدید

˂6

آلودگی آلی متوسط

6-5

کیفیت مشکوک

5-4

آب تمیز

˂4
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 .2.3تجزیه و تحلیل دادهها
برای بررسهی درشهت بهی مهرگهان کفهزی از آزمهون
خوشههبندی ( Cluster analysisبها اسهتفاده از شهاخص
شباهت نسبتی  ، Bary-Curtisبا تبدیل ریشه دوم دادهها
برای همه نمونههها در مهاتری گونهههای اصهسی درشهت
بیمهرگان در ایستگاهها با استفاده از نرم افهزار Primer.6
انجام گرفت ( . Clarke & Ainsworth, 1993همچنین از
نرمافزار  Excel 2013نیز بهرای رسهم نمودارهها اسهتفاده
گردید.

 .3نتایج
تعداد  2828نمونه درشت بهی مهرگهان کفزیهان از 4
ایستگاه مورد مطالعه در رودخانهه مبارکآبهاد مینودشهت،

استان گسستان شمارش شد .به طور کسی در مدت بررسهی
 12خههانواده از بیمهرگههان کفههزی شههامل  8راسههته در
رودخانه مبارکآباد شناسایی شدند (جدول  . 6طهی ایهن
مطالعات در مجموع  Dipteraبا  4خهانواده متنهوع تهرین
گروه بی مهرگان را به خهود اختصهاص داد .امها بیشهترین
فراوانهههی  46/99( Chironomidaeدرصهههد و سههه
 22/52( Baetidaeدرصد مشاهده شد .بر همهین اسهاس
 Baetidaeاز یکروزهههها و  Chironomidaeو Simuliidae
از راسته دوباالن بیشترین پراکنش و فهون لالهب درشهت
بیمهرگان کفزی رودخانهه مبارکآبهاد را شهامل شهدند.
 0/07( Potamidaeدرصهد و  0/11( Tipulidaeدرصههد
کمترین فراوانهی را در طهول دوره نمونههبردرای بهه خهود
اختصاص دادند.

جدول -6درشت بیمهرگان کفزی شناسایی شده در ایستگاههای نمونهبرداری از رودخانه مبارکآباد
امتیاز HFBI

امتیاز BMWP

خانواده

راسته

رده

1

10

Perlidae

Plecoptera

Insecta

4

4

Baetidae

Ephemeroptera

7

7

Caenidae

4

5

Hydropsychidae

Trichoptera

6

2

Chironomidae

Diptera

6

5

Simuliidae

6

5

Ceratopogonidae

6

5

Tipulidae

4

5

Elmidae

Coleoptera

4

4

Gammaridae

Amphipoda

5

8

Potamidae

Decapoda

9

1

Naididae

Tubificida

از میهان درشهت بیمهرگههان کهفزی شناسهایی شههده
خهههانواده  Chironomidaeبههها  1329±200/22عهههدد و
همچنهههین خهههانواده  Baetidaeبههها  637±70/17عهههدد
بیشترین فراوانهی را بهه خهود اختصهاص دادنهد .کمتهرین
فراوانی هم با مشاهده تنها ین عهدد مربهوط بهه خهانواده
 Potamidaeاست (شکل. 2

Malacostraca

Oligochaeta

در بررسیهای انجام شده کمترین فراوانی مربهوط بهه
ایسههتگاه اول بهها  19درصههد اسههت .بیشتههرین فراوانههی را
ایسههتگاه  4واقهه) در منط ههه کشههاورزی بهها  33درصههد و
ایسههتگاه  3واقهه) درمنط ههه روسههتایی -کشههاورزی ب ها 27
درصد به خود اختصاص دادند (شکل . 2بیشترین فراوانی
مربوط بهه  Chironomidaeدر ایسهتگاه  552( 4عهدد و
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 Baetidaeدر ایستگاه باالدست ( 251عدد در کل
س
فصههول نمونهههبرداری شههامل شههدند .همچنههین کمتههرین

S4

S3

فراوانی متعسق به  Potamidaeو  Tipulidaeمیباشد.

S2

S1

فراوانی
شکل - 2میانگین جمعیت خانوادههای بیمهرگان کفزی شناسایی شده در رودخانه مبارکآباد

به طور کسی بیشترین فراوانی در فصول مهورد مطالعهه
مربههوط بههه ردههههای  Dipteraو  Ephemeropteraبههود.
بیشههترین درصههد ( 61/49درصههد متعسههق بههه  Dipteraو
کمترین درصد ( 0/07درصد متعسق به  Decapodaببهت
شد .در فصل تابستان کمترین تعداد گونهه مشهاهده شهد.
بیشههترین فراوانههی  Perlidaeو  Gammaridaeدر فصههول
بهار و پاییز مشاهده شدند .در بررسی فصهلهای مصتسهف

نمونهبرداری شده فصل بهار بها  39درصهد ( 1107عهدد
بیشترین میزان فراوانی را نسبت به فصلهای دیگر داشت.
در فصههههل بهههههار  35/41( Chironomidaeدرصههههد و
 33/24( Baetidaeدرصد بیشترین فراوانی را دارا بودند.
فصل پاییز با  26درصد و کمتهرین میهزان فراوانهی
س
نیز مربوط به فصل زمستان با  12درصد بود (شکل . 3

شکل -3درصد فراوانی بیمهرگان کفزی رودخانه مبارکآباد در فصول و ایستگاههای نمونهبرداری
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تیییرات شاخص  HFBIدر ایستگاهها و فصول مصتسف
در شکل  4نشهان داده شهده اسهت .نتهای نشهان داد بهر
اساس نمونهبرداری صورت گرفته از بیمهرگان کفهزی در
رودخانه مبارکآبهاد در  4ایسهتگاه ،اخهتالف معنهی داری
( F=9/65،P<0/05در م هههادیر شهههاخص  HFBIبهههین
ایستگاه  4و سایر ایستگاهها را نشان میدههد .بهر اسهاس
میانگین امتیاز این شاخص در ایستگاههای نمونههبرداری،
بیشترین میزان مربهوط بهه ایسهتگاه  6/21( 4در فصهل
تابسههتان و کمتههرین میههزان آن در ایسههتگاه  4/51( 1در
فصل بهار بدست آمد .بر اساس م ادیر شهاخص  HFBIدر
ایستگاه  1در محدوده  4/26-5قرار داشت و بها توجهه بهه
استاندارد کیفی آب ،بر اساس شاخص ( HFBIجهدول ، 2

کیفیت آب رودخانه در این ایستگاه در طب ه کیفی خهوب
(احتمال برخی آلودگی آلی قرار گرفت ،همچنین ارزیابی
کیفی ایستگاه  4در محدوده  5/6تها  6/21بهرای شهاخص
 HFBIنسبتاً ضعیف (آلهودگی آلهی قابهل توجهه و بهرای
ایستگاههای  2و 3در طب ه کیفیت آب متوسهط (آلهودگی
آلی نسهبتاً قابهل توجهه بهود .بررسهی تیییهرات شهاخص
 HFBIدرفصههول مههورد مطالعههه نیههز اخههتالف معنههیدار
( F=11/07،P<0/05ایههن شههاخص در فصههل تابسههتان را
نسبت به سایر فصول نشان میدهد .به طوریکهه کمتهرین
میزان آن در فصل بهار و بیشهترین آن در فصهل تابسهتان
مشاهده شد (شکل . 4

شکل  -4نمودارتغییرات شاخص  HFBIدر بین فصول و ایستگاههای مختلف

نمودارها در شکلهای  5و  6رونهد تیییهرات معنهی دار
شاخصهای  BMWPو  ASPTرا در ایسهتگاههها و فصهول
مصتسف نمونهبرداری بر اساس م ایسههای چندگانهه نشهان
داد ( . F=7/33،P<0/05بر اسهاس م ایسهه نتهای شهاخص
 BMWPدر ایههن مطالعههه بهها م ههادیر اسههتاندارد آن کههه در
جدول  2درج شهده اسهت کیفیهت آب در فصهل تابسهتان
( 39در وضعیت آلوده یا تحت تابیر قرار گرفت و بها طب هه
کیفی ضعیف و در فصل بهار ( 109با وضعیت لیر آلوده بها
طب ه کیفی خیسی خوب گزارش گردید .کمتهرین م هدار در
ایستگاه  39( 4با طبق کیفی بد (آلهودگی یها تحهت تهابیر

قرار گرفته و بیشترین میهزان آن در ایسهتگاه  109( 1بها
کیفیت خوب (تمیز ولهی کمهی تحهت تهابیر قهرار گرفتهه
بدست آمد .بر اساس م ایسه نتای شاخص  ASPTدر ایهن
تح یق ( 6با م ادیر استاندارد ارائه شهده در جهدول  ،3بهه
طههور کسههی ارزیههابی کیفیههت آب رودخانههه مبارکآبههاد در
ایستگاه  4در فصول بهار (به دلیل وجود فعالیت کشهاورزی
و کههدورت بههاال و تابسههتان در طب ههه آلههودگی متوسههط
احتمالی ،ایستگاهههای  2و  3در طب هه کیفهی مشهکوک و
ایستگاه  1در طب ه آب تمیز قرار داشتند.
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خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف

شکل  -5نمودار تغییرات مقادیر شاخص  ( BMWPمیانگین  ±انحراف معیار( در فصول و ایستگاههای منتخب رودخانه مبارک آباد

آب تمیز

کیفیت مشکوک
آلودگی متوسط
آلودگی شدید

شکل  - 6نمودار تغییرات مقادیر شاخص  ( ASPTمیانگین  ±انحراف معیار( در فصول و ایستگاههای منتخب رودخانه مبارک آباد

در تعیین شهاخصههای زیسهتی جوامه) بهیمهرگهان
کفزی ،برخهی از شهاخصهها در طهی دورهههای مصتسهف
نمونهبرداری در هر کدام از ایستگاهها (از جمسه ایستگاه 4
بهها دیگههر ایسههتگاهها در فصههول مصتسههف ایههن اخههتالف

معنیداری را نشان دادند ( . p<0/05در نتهای بهه دسهت
آمده از نمونه بهرداری در تمهام فصهول ،بیشهترین میهزان
شاخص تنوع شانون در ایستگاه  1/69( 1در فصهل پهاییز
و کمترین میزان مربوط بهه ایسهتگاه  0/63( 3در فصهل
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 EPTدر ایستگاه  1فصل بههار ( 52/1درصهد و کمتهرین
آن در ایسههتگاه  4فصههل تابسههتان ( 11/4درصههد بههود.
همچنین بیشترین میزان شاخص  EPT/CHIدر ایسهتگاه
 2/56( 1پاییز و کمترین میهزان در ایسهتگاه  4تابسهتان
( 0/13مشاهده شد (جدول. 7

تابستان بود .در بررسی شاخصهای تنوع ،بیشترین میزان
تنوع سیم سون در ایستگاه دوم پهاییز ( 0/78و کمتهرین
میههزان آن در ایسههتگاه  2تابسههتان ( 0/29دیههده شههد.
همچنین بیشترین میزان شاخص لنای گونههای مارگهالف
در ایسههتگاه  2فصههل پههاییز ( 1/62و کمتههرین میههزان در
ایستگاه  1تابستان ( 0/71دیده شد .بیشترین لنهای %

جدول  -7مقادیرشاخصهای زیستی بیمهرگان کفزی در فصول و ایستگاههای نمونهبرداری از رودخانه مبارکآباد
فصل

تابستان

بهار

زمستان

پاییز

ایستگاه

S1

S2

S3

S4

S1

S2

S3

S4

S1

S2

S3

S4

S1

S2

S3

S4
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1/29

1/52

1/43

1/4

1/05

0/67

0/63

0/7

1/41

1/68

1/42

1/3

1/32

1/44

1/41

1/09

سیم سون

0/64

0/72

0/67

0/68

0/61

0/29

0/3

0/35

0/69

0/78

0/68

0/65

0/7

0/73

0/7

0/56

لنای مارگالف

1/09

1/46

1/59

1/21

0/71

1/2

0/76

0/72

1/22

1/62

1/55

1/1

0/91

1/17

1/11

1/08

لنای % EPT

52/1

46/5

38/1

20/2

25/3

20/2

14/9

11/4

41/1

35/5

26/1

18/8

36/3

29/2

17/4

15/4

EPT/CHI

2/42

1/57

0/41

0/31

0/82

0/3

0/19

0/13

2/56

1/44

0/82

0/55

1/78

0/47

0/27

0/23

در نمودار خوشه بندی گروهههای بیمهرگهان کهفزی
بهطور واضح به  2گروه ت سیم شدند .در گروه اول کهه بها
فاصسه زیاد نسبت به سایر گروهها قرار گرفته است ،شهامل
ایسهههتگاه  4در پاییندسهههت از فصهههول نمونههههبرداری و
ایستگاههای  2و  3فصل تابستان است ،آن ههم بهه دلیهل

فراوانی باال  Simulidae ،Chironomidaeو Tubificidae

است .در گروه دوم ب یه ایستگاهها که ازنظر فراوانی ت ریباً
نزدین به هم بودند حوالی ین ن طه کنار هم قرار گرفتند
(شکل . 7

شکل  -7ارزیابی و خوشه بندی گروههای بیمهرگان کفزی نمونه برداری شده در فصول و ایستگاههای مختلف

ارزیابی کیفیت آب رودخانه مبارکآباد ،استان گسستان مبتنی بر...

 .4بحث و نتیجه گیری کلی
زیستگاههای آبی و ارگانیزمههای سهاکن در آن تحهت
تابیر فعالیتهای انسانی ،سهاخت و سهاز و انهواع آلهودگی
قرار میگیرند .بیمهرگان کفهزی از اجهزای زیسهتی مههم
اکوسیسههتمهای آبههی هسههتند ) ،(Dudgeon, 2008ایههن
ارگانیزمها بصش مهمهی از زنهدگی خهود را در آب بهسهر
برده و تحت تابیر عوامهل اسهترسزای محیطهی بهه ویهژه
ابرات تجمعی آلودگیها قرار میگیرنهد Foomani et al.,
) .(Veroli et al., 2010 ; 2019تعههداد  2828نمونههه
درشت بی مهرگان کفزی از رودخانه مبارکآباد مینودشت
شمارش شد .نتای نشان داد کهه در رودخانهه مبارکآبهاد
مینودشت ،حشرات آبزی بیشترین موجودات فهون کفهزی
را تشکیل دادند .مح ان متعددی در مطالعهات خهود بهه
لالب بودن حشرات آبزی در ترکیب بهی مهرگهان کفهزی
اکوسیسهههتم نهرهههها و رودخانههههها اشهههاره نمودهانهههد
( Gholizadeh & Heydarzadeh, 2020; Alizadeh et
 . al., 2019; Pillay, 2007تیییرات فصهسی نمونههبرداری
در ترکیب جوام) درشهت بیمهرگهان کفهزی مههم اسهت
( . Bˆeche et al., 2006در نتیجههه ،دوره نمونهههگیری
ممکن است بر ارزیابی یهن ایسهتگاه نمونههبرداری تهأبیر
بگذارد .با این حال ،همه معیارها لزوماً بین فصول متفاوت
نیستند .به عنوان مثال ،نشان داده شده است کهه م هادیر
شاخص  EPTتفاوت معنیداری بین فصول ندارد زیهرا در
هر ماه تنها ین نماینده از سه راسته  EPTهمیشه وجهود
خواهد داشت ( . Sporka et al., 2006بها ایهن وجهود ،در
هنگام توسعه سیستم نظارتی یا ارزیابی ،از بررسی فصهسی
نباید لافل شد .در رودخانه مبارکآباد طی دوره مطالعاتی
بیشترین تنوع و فراوانی بیمهرگان کفهزی بهه ترتیهب در
فصول بهار ( 39درصد و پاییز ( 26درصد مشهاهده شهد.
باال بودن فراوانی بیمهرگان کفزی در فصل بهار و پاییز را
اینگونه میتوان توجیه کرد که چهون فصهل بههار ،فصهل
تولیههدمثل و زادآوری بیمهرگههان کفههزی اسههت و شههرایط
فیزیکههی و شههیمیایی و هیههدرولوژیکی جهههت تولیههدمثل
فههراهم اسههت ( ، Mollazadeh, 2014ایههن شههرایط در
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رودخانه مبارکآباد در فصل پهاییز ادامهه داشهته و حهاکم
خواههد بهود (. Bagheri Tavani & Jamalzadeh, 2014
پایین بودن فراوانی بیمهرگان کفزی در فصل زمستان بهه
عست پایین بودن دما و سرد شدن هوا و عدم رشد گیاهان
آبزی در رودخانه ،شرایط برای حضهور بیمهرگهان کفهزی
فراهم نشده و به همین دلیل این موجهودات در رودخانهه
مبارکآباد دارای فراوانی کمتهری بودنهد ( Pazira et al.,
 . 2008خهههانواده  46/99( Chironomidaeدرصهههد در
فصول نمونهبرداری دارای حداکثر تراکم بودند ،بعهد از آن
خانواده  22/52( Baetidaeدرصد دارای بیشترین فراوانی
بههود .در ایههن تح یههق  4 ،خههانواده از راسههته  Dipteraبههه
،Simuliidae
نامهههههههههای ،Chironomidae
 Ceratopogonidaeو  Tipulidaeشناسایی شد که دارای
بیشترین تعداد خانواده در م ایسه با سهایر راسهتهها بهود.
خانواده  Chironomidaeتنها خانوادهای بود کهه در همهه
ایسهههتگاهها مشهههاهده شهههد و بیشهههترین فراوانهههی را در
ایستگاههای  3و  4و کمترین فراوانهی را در ایسهتگاههای
 1و  2داشت که عسهت آن را میتهوان توانهایی زنهدگی در
محدوده وسیعی از شرایط محیطی و م اومهت بهاالی ایهن
خهانواده دانسهت ( Alahbakhshi & Ebrahiminezhad,
. 2011
در بررسیهای انجام شده ایسهتگاه اول بها  19درصهد
کمترین میزان فراوانی را نسبت به سایرایستگاهها دارا بود.
بیشترین فراوانی را ایستگاه  4واق) در منط هه کشهاورزی
ایستگاه  3واق) درمنط ه روسهتایی-
با  33درصد و س
کشاورزی با  27درصد بهه خهود اختصهاص دادنهد .نتهای
تح یق حاضر بهه طهور کسهی نشهاندهنده کهاهش لنهای
گونههای  Ephemeroptera ،Plecopteraو Trichoptera
در ایستگاه  3و  4تحت تأبیر فعالیتهای انسانی نسبت به
ایستگاه ین است که نشاندهندهی تأبیر آن بر گونهههای
حساس به آلودگی در جوام) کفزی رودخانه ،افزایش مواد
آلی و احتماالً کاهش اکسیژن بسهتر اسهت ( Basu et al.,
 2018; Rezvani et al., 2020و همچنههین فراوانههی
گونههای م اوم در ایسهتگاههای پاییندسهت بهه آلهودگی
مصصوصاً راسته  ،Dipteraنشاندهنده کاهش کیفیهت آب
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در این ایستگاه است .همچنین خانوادههای شیرونومیده و
سیمولیده بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادند که
از درشت بیمهرگان کفزی م اوم بهه آلودگیانهد ،افهزایش
نسههبی بیمهرگههان کفههزی م ههاوم نشههانگر ابههر فشههارهای
محیطههی بههر بومسههازگان رودخانههه و در نتیجههه تیییههر در
ترکیههب جمعیههت کفزیههان در جهههت مصههرف و جبههران
آشفتگی است Alizadeh .و همکاران ( 1398در بررسهی
جوام) بیمهرگان کفزی رودخانه آجیسو ،استان گسسهتان
دریافتند که در ایستگاههایی با فعالیت کشاورزی ،فراوانهی
شهیرونومیده زیهاد شهده اسهت و بها فاصهسه گهرفتن از آن
فراوانی  Ephemeropteraبیشتر شده استGholizadeh .
&  2019( Pakravanمطالعههههای بهههر جوامههه) بهههزرگ
بیمهرگههان کفههزی بههر اسههاس شههاخصهای زیسههتی در
رودخانه زرینگل ،استان گسسهتان در  4ایسهتگاه در سهال
 95-1394انجههام دادنههد .نتههای نشههان داد کههه وجههود
فعالیتهای انسانی از جمسهه کشهاورزی و مهزارع پهرورش
ماهی در این رودخانه میتوانهد موجهب آلهودگی آبههای
سطحی آن شود .همچنین بیشهترین فراوانهی مربهوط بهه
راسته  Dipteraبا  46/9درصد بود.
با توجه به اهمیت مهدیریت و نظهارت بهر بومسهازگان
آبی ،جایگهاه ویهژه جوامه) درشهت بیمهرگهان کفهزی در
پایش مناب) آبی و ویژگیهای خاصشان کهه پیشهتر رکهر
گردیهههد ،در ایهههن مطالعهههه از سیسهههتمهای امتیهههازی
هیسسههینهوف و  BMWPبههه همههراه شههاخص ASPT
بهمنظور ارزیابی کیفیت آب رودخانه مبارکآباد بر اسهاس
میزان حساسیت هر خانواده از درشت بیمهرگهان کفهزی
نسبت به آشفتگیهای محیطهی اسهتفاده شهد .مطالعهات
متعددی در ایهران و کشهورهای دیگهر ایهن شهاخصها را
بهعنوان ابزار ارزیابی کیفی اکوسیسهتمهای آبهی مصتسهف
برگزیدهانهد ( & Aazami et al., 2019; Gholizadeh
Eizadi, 2019; Ghani et al., 2018; Zeybek et al.,
 . 2014; Ojija et al., 2017م دار شهاخص هیسسهینهوف

( HFBIدر ایستگاههای پاییندست بر ابهر وجهود پسهاب
روستا ،کشاورزی و کدورت باالی آب تیییرات کیفیهت آب
رودخانههه را نشههان داد .م ههدار ایههن شههاخص بعههد از
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ایستگاههای 3و  4افزایش یافت که نشان دهنهده افهزایش
بار مواد آلی ناشی از فعالیت انسانی بهود کهه بها مطالعهات
 2020( Gholizadeh & Zibaeiو & Gholizadeh
 Eizadi, 2019مطاب ت داشت.
استفاده از شاخصهای تنوع زیستی از جمسه شهاخص
شانون ،سیم سون و لنهای گونههای مارگهالف بهر اسهاس
ساختار اجتماعات کفزی برای مطالعه کیفیت آب و تعیین
سهههالمت زیسهههتی اکوسیسهههتم حهههائز اهمیهههت اسهههت
( . Taylor, 2000طبهههق نتهههای بهههه دسهههت آمهههده از
شههاخصهای زیسههتی بیشتههرین و کمتههرین فراوانههی
موجودات به ترتیب در فصل پاییز و تابسهتان بهود ،و ایهن
تفاوت از نظر آمهاری معنهیدار بهود .همچنهین بیشهترین
میزان شهاخص  EPT/CHIدر ایسهتگاه  2/56( 1پهاییز و
کمترین میهزان در ایسهتگاه  4تابسهتان ( 0/13مشهاهده
شد .کاهش تنوع گونهای و افزایش آلودگی کیفهی آب بهه
دلیههل اسههتفاده از آب رودخانههه بههرای آبیههاری زمینهههای
کشهههاورزی و ورود پسهههاب روسهههتایی بهههود کهههه بههها
نتهای Kordjazi et ، 2018( Alinejad & Gholizadeh
 al., 2021و  Molaei et al., 2021مطاب ت داشت.
طبق تحسیهل خوشههبندی پهراکنش کفزیهان در بهین
ایسههتگاهها بههه دو گههروه مجههزا ( 1شههامل :ایسههتگاههای
پاییندست به همراه ایستگاههای  2و  3فصهل تابسهتان و
( 2دیگر ایستگاهها نشان دهنده .کاهش تنهوع کفزیهان و
افزایش فراوانی راسته کمتاران ( خانواده  Tubificidaeدر
گروه  1نمایان بود کهه میتوانهد بهه دلیهل وجهود پسهاب
روستاهای اطراف آن و فعالیهت کشهاورزی باشهد .نتهای
نشان داد که شاخصهای زیستی هیسسهنهوف BMWP ،و
 ASPTبههرای ارزیههابی کیفیههت آب رودخانههه مبارکآبههاد
مناسب است .در نهایت کیفیت آب رودخانه برای ایستگاه
باالدست در محدوده وضعیت خوب و ایستگاه پاییندسهت
در وضعیت ضعیف ارزیابی شدند .بیشترین تعهداد درشهت
بیمهرگان کفزی متعسق به گونهه م هاوم Chironomidae
بود.
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