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        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده
ماه ماه ماه ماه ارديبشهت ارديبشهت ارديبشهت ارديبشهت     درمحدوده زمانيدرمحدوده زمانيدرمحدوده زمانيدرمحدوده زمانياز توابع استان گلستان از توابع استان گلستان از توابع استان گلستان از توابع استان گلستان انه محمدآباد انه محمدآباد انه محمدآباد انه محمدآباد رودخرودخرودخرودخ    ))))نتوزنتوزنتوزنتوزبببب((((گان گان گان گان مهرمهرمهرمهر    زرگ بيزرگ بيزرگ بيزرگ بيشناسايي بشناسايي بشناسايي بشناسايي ب    حاضر به منظورحاضر به منظورحاضر به منظورحاضر به منظور    تحقيقتحقيقتحقيقتحقيق

توسط توسط توسط توسط برداري برداري برداري برداري     نمونهنمونهنمونهنمونه. . . . صورت تصادفي انتخاب گرديدصورت تصادفي انتخاب گرديدصورت تصادفي انتخاب گرديدصورت تصادفي انتخاب گرديدبببب    طول يك كيلومترطول يك كيلومترطول يك كيلومترطول يك كيلومترببببايستگاه ايستگاه ايستگاه ايستگاه         3333. . . . صورت گرفتصورت گرفتصورت گرفتصورت گرفت    1389138913891389    ماهماهماهماه    تا اريبهشتتا اريبهشتتا اريبهشتتا اريبهشت    1388138813881388

نوسانات دما و دبي در طول نوسانات دما و دبي در طول نوسانات دما و دبي در طول نوسانات دما و دبي در طول . . . . صورت گرفتصورت گرفتصورت گرفتصورت گرفتبصورت تصادفي بصورت تصادفي بصورت تصادفي بصورت تصادفي ميكرون ميكرون ميكرون ميكرون     60606060الك الك الك الك     بابابابا) ) ) ) سانتيمترسانتيمترسانتيمترسانتيمتر    50000    ×    50000((((دستگاه سوربر به ابعاد دستگاه سوربر به ابعاد دستگاه سوربر به ابعاد دستگاه سوربر به ابعاد 

اي اي اي اي هههه    نمونهنمونهنمونهنمونه    ينينينينبيشتربيشتربيشتربيشتر. . . . حد راسته شناسايي شدندحد راسته شناسايي شدندحد راسته شناسايي شدندحد راسته شناسايي شدند    ها درها درها درها در    نمونهنمونهنمونهنمونهو و و و     گرديدگرديدگرديدگرديددبي رودخانه از طريق روش جسم شناور محاسبه دبي رودخانه از طريق روش جسم شناور محاسبه دبي رودخانه از طريق روش جسم شناور محاسبه دبي رودخانه از طريق روش جسم شناور محاسبه . . . . ددددششششآزمايشات ثبت آزمايشات ثبت آزمايشات ثبت آزمايشات ثبت 

سته ديپترا  سته ديپترا  سته ديپترا  سته ديپترا  از رااز رااز رااز را. . . . بودندبودندبودندبودند    ))))Diptera((((        و ديپتراو ديپتراو ديپتراو ديپترا    ))))Tricoptera((((        تريكوپتراتريكوپتراتريكوپتراتريكوپترا    ،،،،))))Ephemeroptera((((        شناسايي شده از راسته افمرپتراشناسايي شده از راسته افمرپتراشناسايي شده از راسته افمرپتراشناسايي شده از راسته افمرپترا

بيشترين بيشترين بيشترين بيشترين نشان داد، نشان داد، نشان داد، نشان داد،     تحقيقاتتحقيقاتتحقيقاتتحقيقاتنتايج نتايج نتايج نتايج . . . . شناسايي شدندشناسايي شدندشناسايي شدندشناسايي شدند    Simulidaeو و و و     Tabanidae ، ، ، ،Tipulidae ، ، ، ،Chironomidaeهاي هاي هاي هاي     خانوادهخانوادهخانوادهخانواده

    افمرپتراافمرپتراافمرپتراافمرپترا    براساس مشاهدات و نتايج حاصل در مجموع افراد راستهبراساس مشاهدات و نتايج حاصل در مجموع افراد راستهبراساس مشاهدات و نتايج حاصل در مجموع افراد راستهبراساس مشاهدات و نتايج حاصل در مجموع افراد راسته. . . . بودبودبودبودماه ماه ماه ماه در ارديبهشت در ارديبهشت در ارديبهشت در ارديبهشت     )Plecoptera((((        پلكوپتراپلكوپتراپلكوپتراپلكوپترا    افراد راستهافراد راستهافراد راستهافراد راستهفراواني فراواني فراواني فراواني 

از راسته از راسته از راسته از راسته     همچنينهمچنينهمچنينهمچنين    ....هاي مختلف در رودخانه داشتندهاي مختلف در رودخانه داشتندهاي مختلف در رودخانه داشتندهاي مختلف در رودخانه داشتندكمترين فراواني را در بين راستهكمترين فراواني را در بين راستهكمترين فراواني را در بين راستهكمترين فراواني را در بين راسته    پلكوپتراپلكوپتراپلكوپتراپلكوپترا    ديپترا وديپترا وديپترا وديپترا و    هايهايهايهايو افراد راستهو افراد راستهو افراد راستهو افراد راستهبيشترين فراواني بيشترين فراواني بيشترين فراواني بيشترين فراواني 

            ....بودبودبودبود    Tipulidaeخانواده  خانواده  خانواده  خانواده  مربوط به مربوط به مربوط به مربوط به كمترين فراواني كمترين فراواني كمترين فراواني كمترين فراواني     وووو    Chironomidae    خانوادهخانوادهخانوادهخانواده    ر طول سال مربوط بهر طول سال مربوط بهر طول سال مربوط بهر طول سال مربوط بهبيشترين فراواني دبيشترين فراواني دبيشترين فراواني دبيشترين فراواني دديپترا ديپترا ديپترا ديپترا 

  

  ، استان گلستانمحمدآبادرودخانه پلكوپترا، يپترا، پترا، دوتريكوپترا، افمر ::::كلمات كليديكلمات كليديكلمات كليديكلمات كليدي

        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه
شود  مهرگان آبزي يا بنتوزها به كليه موجوداتي اطالق مي بي

يا نواحي نزديك به بستر كه در سطح يا درون رسوبات منابع آبي 
غذايي  ي اين موجودات بخش اصلي از زنجيره. كنند زندگي مي

بخصوص  هاي آبزي و آيند و نياز بسياري از گونه بحساب مي

بدين ترتيب در چرخه انرژِي و مواد . سازند ماهيان را برآورده مي
پايه نوع  را بر بنتوزيجوامع  ).12و  11( گذارند غذايي اثر مي

   ). 15( كنند كلي تقسيم مي دسته 5بستر و شدت جريان آب به 

كلي عوامل مختلفي در فراواني و تنوع ماكروبنتوزها دخالت  بطور
توان به مقدار غذا، شرايط فيزيكي و  اين عوامل مي از جمله. دارند

 و) 15( ، نوع بستر)2(شيميايي زيستگاه، ميزان اكسيژن محلول 

ارزيابي زيستي و بخصوص . اشاره كرد) 8(زيست  آلودگي محيط
ترين و مؤثرترين روشهاي  بنتيك، يكي از متداول  استفاده از فون

ها نسبت  اين ارگانيزممقاومت . باشد مي بررسي كيفيت منابع آبي

هاي متفاوتي  العمل عكس ها شناخته شده است و به آلودگي
محيطي پنهان را  قادرند اثرات زيست نسبت به آلودگي دارند و

اين خصوصيات موجب شده كه اين گروه بهترين . نشان دهند

تحقيق لذا . نشانگر تغييرات كيفي و سالمت منابع آبي باشند
كه خود آباد  رودخانه محمد بنتوزهاي شناسايي منظوره حاضر ب
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بعنوان يك منبع غذايي بسيار مهم براي ماهيان منطقه بشمار 

شايد  بنتوزهامطالعه مستقيم از طريق . صورت گرفت روند مي
به سؤاالت مطرح پيرامون وضعيت كيفي اين رودخانه پاسخ  بتوان

ر، يا عدم حضو با بكارگيري اطالعات مربوط به حضور. جامعي داد

ايط زيست توان شر تنوع، تراكم و شناسايي ماكروبنتوزها مي
حوضه آبريز . )15و  1( را تعيين نمودمحيطي حاكم بر رودخانه 

گانه حوضه آبريز گرگانرود در 14هاي فرعي  آباد ازحوضه محمد

 حد اين حوضه در. باشد شمال ايران مي استان گلستان واقع در
هاي  فاصل طول و حد 36 ̊, 54´و  36 ̊,  35´فاصل عرض شمالي

دهي متوسط بآ. است شدهواقع   55 ̊, 0´و  54 ̊, 41´شرقي 

حوضه ). 5و  4( اشدب  مي ثانيه مترمكعب در 46/1ساالنه رودخانه 
روشهاي مختلف  آبريز محمد آباد از نظر اقليمي براساس

 اين در. دآي مينيمه مرطوب بحساب  سرد و اقليمجزو بندي  طبقه

سياهمرزكوه غربي، سياهمرزكوه شرقي، (زير حوضه  11حوضه 
چه جا، آخران، الستان، خولين دره، ماهيان، چلي، ريك چشمه، 

و  5، 4( وجود داردو تعدادي ميان حوضه ) آبدوان، مقابل آبدوان

6.(  
مهرگان يا بنتوزهاي  ، شناسايي بياز اين تحقيقهدف 

  .باشد رودخانه محمد آباد در استان گلستان مي

  
  هاهاهاهامواد و روشمواد و روشمواد و روشمواد و روش

 عاز تواب آباد منطقه مورد مطالعه قمستي از رودخانه محمد

يك سه ايستگاه مطالعاتي بطول . بود )گلستان استان(فاضل آّباد 
. نظر گرفته شد درمتري از هم  300 تا  250در فاصله  كيلومتر

تا ارديبهشت  1388از اريبهشت برداري بصورت ماهانه  نمونه

و  بعنوان منطقه باالدست 1ايستگاه شماره  .صورت گرفت 1389
 ايستگاه .در نظر گرفته شد بعنوان پايين دست 3ايستگاه شماره 

و ايستگاه شماره آباد  خارج از منطقه روستاي محمد شماره يك

ايستگاه سه بار  هر در .بوددر نزديكي ناحيه روستايي  3
 سمپلرها توسط سوربر  نمونه. برداري صورت گرفت نمونه

منظور بررسي و ه هاي صيد شده ب نمونه .شدند آوري جمع

زمايشگاه درصد تثبيت و به آ 4شناسايي توسط فرمالين 
ها با  نمونه. منتقل شدند كاووس گنبد هيدروبيولوژِي دانشگاه

به كمك كليدهاي   و 40تا  10با بزرگنمايي استفاده از لوپ 

تا حد ) 1978( Pandianو ) 1380(احمدي و نفيسي شناسايي 
 ايستگاه اطالعات مربوط به دبي آب هر در. راسته شناسايي شدند

 دبي رودخانه از طريق روش جسم. ثبت شد درجه حرارت و

افزار  ها از نرم براي تجزيه و تحليل داده .گرديدمحاسبه  ناورش
SPSS  وMinitab  استفاده شد .  

  

  نتايجنتايجنتايجنتايج
هاي شناسايي  نمونه بيشتربراساس مشاهدات صورت گرفته 

 ديپترا از راسته .افمروپترا، تريكوپترا و ديپترا بودند شده از راسته

شناسايي  هتابانيده، تيپوليده، شيرونوميده و سيموليد هاي خانواده
 اافمروپترافراد راسته  )مترمربع تعداد در( بررسي فراواني .شدند

نشان داد كه بيشترين تعداد  ايستگاه 3در مختلف  هايدر ماه

ا مطالعه ب ).1 نمودار( ندمرداد بودماههاي ارديبشهت و آنها در 
در طول ايستگاه  3تعداد تريكوپتراهاي شناسايي شده در 

كه بيشترين تعداد آنها در خرداد رديد برداري مشخص گ نمونه

آذر و  ماههاي كمترين تعداد افراد اين راسته در. بوده استماه 
بررسي همچنين نتايج حاصل از  ).2 نمودار( مشاهده شدنددي 

بيشترين نشان داد، مختلف  ماههايدر  ديپترا فراواني افراد راسته

برحسب فراواني كمترين  .ندبود تا خرداد تعداد آنها در ارديبهشت
 در ).3 نمودار( بوده استو آبان مهر  هايمربوط به ماهتعداد 

در  پلكوپترا افراد راسته )تعداد در مترمربع( بررسي فراواني

اين راسته از نوسانات  كه مشخص گرديدماههاي مختلف 
بيشترين تعداد آنها در بطوريكه . چشمگيري برخوردار است

تعداد افراد اين راسته بعد از و  بود تا خرداد ارديبهشت هايماه

كمترين  نتايج نشان داد،. ندكاهش چشمگيري داشتماه  مهر
براساس ). 4 نمودار( تعداد افراد اين راسته در بهمن ماه بود

 افمروپترا در مجموع افراد راستهمشاهدات و نتايج حاصل 

 ديپترا و پلكوپترا هايو افراد راسته از نظر تعداد بيشترين فراواني
هاي مختلف در در بين راستهاز نظر تعداد  كمترين فراواني را

 ). 5 نمودار (رودخانه داشتند 

هاي شيرونوميده، تيپوليده و  از راسته ديپترا خانواده
براساس مشاهدات بدست آمده . سيموليده شناسايي شدند

در طول سال  نظر تعداد از بيشترين فراوانيمشخص گرديد، 

هاي سيموليده و تيپوليده داراي  راستهمربوط به شيرونوميده و 
 در مجموع افراد خانواده. يري در طول سال بودنديفراواني متغ

هاي كمترين فراواني در بين خانوادهاز نظر تعداد داراي  تيپوليده

  .)6 نمودار( بودند ديپترا مختلف راسته
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  ).  1389( رودخانه محمد آباد –برداري  ه ايستگاه نمونهافراد راسته افمروپترا در س) تعداد در مترمربع(فراواني : 1نمودار 

  

  )  1389( رودخانه محمد آباد –رداري ب افراد راسته تريكوپترا در سه ايستگاه نمونه) تعداد در مترمربع(فراواني : 2نمودار 

  

)  1389( رودخانه محمد آباد –برداري  افراد راسته ديپترا در سه ايستگاه نمونه) تعداد در مترمربع(فراواني : 3نمودار 
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  )  1389( رودخانه محمد آباد –برداري  افراد راسته پلكوپترا در سه ايستگاه نمونه) تعداد در مترمربع(فراواني : 4نمودار 
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  ) 1389( رودخانه محمد آباد –برداري  اههاي نمونههاي مختلف در طول سال در ايستگ افراد راسته) تعداد در مترمربع(فراواني : 5نمودار 
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  )1389( رودخانه محمدآباد –برداري  مختلف از راسته ديپترا در طول سال در ايستگاههاي نمونه افراد خانواده ) تعداد در مترمربع(فراواني : 6نمودار 

هاي مشاهده شده در ماههاي سال نمونه  

 

=Diptera 

=Ephemeroptera 

=Tricoptera 
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ماههاي سالهاي مشاهده شده در  نمونه  
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        بحثبحثبحثبحث
هاي ه غلظتبراساس ميزان تحمل آنها ببنتوزها مقاومت 

بنتوزهاي براين اساس . مختلف اكسيژن در آب متفاوت است

كه عبارتند از حساس به آلودگي، گروه  سهتوان در را مي بزرگ

در  .رندقرار دا به آلودگيمقاوم و  حساس به آلودگينيمه
روه از سه گ باشد، تمام اين هايي كه كيفيت آب باال ميرودخانه

. باشددر اين آبها هيچ گروهي غالب نمي. شوندجانوران يافت مي

ميزان اكسيژن ) مواد مغذي و فاضالب(ا افزايش بار آلودگي ب
شود كه اين خود بسته به ميزان محلول داراي نوساناتي مي

هاي حساس و نيمه حساس به آلودگي باعث حذف گروه آلودگي

مقاوم به آلودگي غالب خواهند  هايدر نتيجه گروه. خواهد شد
تواند بعنوان مي ايبنتوزهاي رودخانهروي  تحقيقبنابراين . شد

 )Bioindicator(شاخص زيستي و بعنوان يك  مناسبيك روش 

به آلودگي آب  وزهابنتتعدادي از  ).3( مورد نظر قرار گيرد
. و مقاومت كمي در برابر شرايط نامساعد زيستي دارند حساسند

و  دات كفزي در حد راسته يا خانوادهبعد از شناسايي موجو

در محيط  تعداد در مترمربعفراواني آنها برحسب  ،اشمارش آنه
ي مختلف سال نوسانات محسوسي اههامحاسبه گرديد كه در م

برداري بيشترين فراواني مربوط نمونه ههايماداشتند و در اكثر 

با نتايج اين نتايج  كه بود افمروپترا، تريكوپترا و ديپترا به الروهاي
از بين  .بود منطبق )1380( بدست آمده توسط عبدلي و رحماني

 ديپترا برداري شده در اين تحقيق، افراد راسته هاي نمونه راسته

هاي مقاوم به آلودگي  هخانواد. ها حساسيت كم دارند به آلودگي
سه راسته  باشند مي سيموليده و شيرونوميده در اين راسته شامل

به  هستند كه افمروپترا، تريكوپترا و پلكوپترا :ديگر كه شامل

شرايط محيطي از نظر  .يت بيشتري نشان دادندآلودگي حساس
تنوع و كيفيت بستر، درجه حرارت آب، مقدار اكسيژن محلول از 

كفزيان بسيار  توده زندهكه در ميزان تراكم و  باشند ميعواملي 

در اين ميان افراد متعلق به سه راسته مهم حشرات  .)14( ندمؤثر
را تشكيل  بنتوزهااي از جمعيت آبزي درصد قابل مالحظه

هاي حساس به شرايط محيط و دهند كه حضور اين گونه مي

و  13( اشدبها، تأييدي بر كيفيت مناسب رودخانه ميآالينده
 شيرونوميده  كه عمدتاً دو خانواده ديپترا افزايش سهم راسته ).14

فاضالب خروجي   اثرنشانه   احتماالٌباشد، مي  سيموليده  و

شيرونوميده و  بنابراين دو خانواده. است روستا به داخل رودخانه
 سوم به افزايش مواد مغذي در ايستگاهدر پاسخ  سيموليده

 )1996( و همكاران Foreنتايج حاصل با آزمايش . ندافزايش يافت

تغييراتي كه در تركيب جمعيت آنها بيان كردند . مطابقت دارد
دهد غالباً در پاسخ به عوامل محيطي و شرايط روي مي بنتوزها

 .باشد مي حفظ تعادل اكولوژيك برايزا محيطي بوده و استرس

الرو حشرات جزو  )1987( و همكاران Meyer بنديطبق تقسبم
شوند كه داراي نوسانات فصلي و غيرمنظم  مي جانداراني محسوب

دليل بيز يدر پا بنتوزهاكاهش تعداد به همين لحاظ  .باشندمي

اين رودخانه در . باشد مي هاسيالبهاي فصلي ناشي از بارندگي
در هاي فصلي مزماني با اوج بارندگيماههاي مهر و آبان بدليل ه

هنگامي كه سيالب . باشدم سيالبي يا نيمه سيالبي ميبيشتر ايا

ها بدليل شسته شدن رودخانه بنتوز فون دهد،در رودخانه رخ مي
توان گيري كلي ميدر نتيجه .يابدبا سيالب شديداً كاهش مي

داراي آبي با خصوصيات  آباد محمدبيان داشت كه رودخانه 

هاي مراه بررسيه شود كه بهپيشنهاد مي. باشدكيفي مناسب مي
ميزان تركيبات  مانندهاي عوامل كيفي آب  يگيراندازه بنتيك

نيتروژنه و فسفره انجام پذيرد تا منابع آبي بر پايه جمعيت 

  . بندي شوندو با توجه به عوامل كليدي كيفي آب طبقه هابنتوز
  

  و قدر داني تشكر
با حمايت مالي حوزه كه طرح تحقيقاتي  ازاين مقاله 

اجرا و تهيه گرديده  ،مديريت پژوهشي دانشگاه گنبد كاووس

داني خود را از رياست و قدر لذا بدينوسيله كمال تشكر. است

 ممحترم دانشگاه و مديريت محترم پژوهشي دانشگاه اعال
  . داريم مي
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