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چکیده
بزرگ بی مهرگان کفزی نقش مهمی را در چرخه زیستی منابع آبی دارند .این پژوهش به هدف پایش کیفی رودخانه زیارت در
استان گلستان با بهرهگیری از فون بزرگ بیمهرگان کفزی طی دوره  6ماهه (بهار و تابستان  )1931صورت گرفت .نمونهبرداری از
فون بزرگ بیمهرگان ،با استفاده از نمونهبردار سوربر انجام شد و نتایج حاصل از بررسیها نشان داد که در مورد هر  5شاخص مورد
بررسی (شاخصهای تراکم ،شانون ،تشابه ،مارگالف و شیرونومیده  )EPT/بین ایستگاهها و ماههای مختلف تفاوت زیادی مشاهده
نشده است که علت اصلی آن وقوع سیلهای ماهانه میباشد .در مجموع نتایج بهدست آمده ،شرایط کیفی رودخانه زیارت نامطلوب
معرفی شد .همچنین شاخصهای زیستی معرفهایی مناسب جهت ارزیابی اکوسیستمهای آبی بوده که در کنار پارامترهای
فیزیکوشیمیایی و کمیت باکتریایی میتوانند سیمای کلی اکوسیستم را ترسیم نمایند.
کلمات کلیدی : :پایش ،ماکروبنتوز ،شاخصهای زیستی ،رودخانه زیارت

531
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

niloufar_norouzi2009@yahoo.com

نوروزی و همکاران
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مقدمه
تحقیقات هیدرولوژیک پیرامون اقیانوسها ،دریاها و
رودخانهها از اواسط قرن حاضر بهشکل گستردهای آغاز شده و
در دو دهه اخیر رشد روزافزونی داشته است .این تحقیقات بهویژه
در مورد رودخانهها از زمانی رو به تزاید گذاشت که منابع غذایی
موجود در خشکی ،همزمان با رشد جمعیت سیر نزولی پیدا
کردند .در این میان ،مطالعات بیولوژیک از اهمیت ویژهای
برخوردار است چرا که میتوان با کمک سایر مطالعات ،قضاوتی
منطقی و معقول از یک اکوسیستم ارائه داد .با استفاده از روشهای
بیولوژیک نهتنها میتوان میزان فشار بار آلودگی را مشخص
نمود ،بلکه میتوان اشکال مختلف آلودگی و استرسهای
محیطی نظیر تخریب پوشش گیاهی ناحیهای و از بین رفتن
تنوع زیستگاهی را نیز ،تعیین نمود .تاثیر آالیندهها بر موجودات
با توجه به نوع و حجم ورودی آنها متفاوت است .این اثرات در
باالترین سطوح موجب حذف گونههای حساس از منطقه و
حضور فراوان گونههای مقاوم که اکثرا کمتحرک و وابسته به
بستر هستند میشود ،لذا توسط محققین بسیاری بهعنوان
شاخصهای زیستمحیطی ،جهت پایش کیفی رودخانهها مورد
استفاده قرار گرفتهاند (.)6991 ،Andrew
مطالعات بیولوژیک متعددی توسط محققان بر روی
رودخانههای ایران و خارج از کشور انجام شده است .در
پژوهشی که بر روی ساختار بزرگ بیمهرگان کفزی در رودخانه
چافرود در استان گیالن انجام شد نتایج حاصل از پژوهش نشان
داد که حشرات آبزی غالب جمعیت بیمهرگان کفزی را تشکیل
دادهاند (قانع و همکاران .)6831 ،در پژوهشی اثر برخی از
عوامل محیطی روی تنوع زیستی ماکروبنتوزهای رودخانههای
دالکی و حله بوشهر مشخص شد که بیشترین تنوع زیستی در
ماههای گرم سال و در ایستگاههای باالدست بوده و تنوع پایین
در ایستگاههای پاییندست بهعلت افزایش کاربریهای اراضی
بوده است .همچنین جنس بستر روی تنوع زیستی و تراکم
گونهها تاثیر مستقیمی دارد (پذیرا و همکاران .)6831 ،در
مطالعهای که روی ارزیابی میزان سالمت رود تجن در استان
مازندران انجام شد ،مشخص شد که در بین نمونههای جمعآوری
شده ،الرو حشرات آبزی دارای بیشترین فراوانی بوده و غیر از
دما و  ،pHسایر فاکتورهای کیفی آب در ایستگاههای باالدست و
پاییندست دارای تفاوت معنیدار بوده و سالمت نهر بهطورکلی
متوسط تا خوب ارزیابی شد (بزرگیماکرانی و همکاران.)6891 ،
در مطالعهای که روی بیمهرگان کفزی در  61ایستگاه در نهری
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در سوئد انجام شد ،مشخص شد که کاربری اراضی نزدیک نهر،
مهمترین عامل ایجاد تغییر در ریختشناسی آب نهر بوده و
ترکیب بیمهرگان ارتباط قوی با گیاهان اطراف نهر داشت
( .)9119 ،Sandinاز آنجاکه رودخانه زیارت حدود  91درصد از
آب قابل شرب شهر گرگان را تامین کرده (رقیمی و همکاران،
 )6831و نیز اهمیت ویژهای که از لحاظ گردشگری (نوابخش و
رفیعیفر )6839 ،و کشاورزی (نیکقوجق و یارمحمدی)6831 ،
دارد ،انجام پژوهشی به هدف بررسی وضعیت کیفی آن ضروری
بهنظر میرسد.

مواد و روشها
محدوده مطالعاتی :آبخیز زیارت با مساحت  9311هکتار،
یکی از زیرحوضههای رودخانه قرهسو میباشد که در جنوب
شهر گرگان واقع شده است .این حوضه در محدوده جغرافیایی
˝ 11˚98' 11تا ˝ 11˚86' 61طول شرقی و˝  81 ˚ 81'13تا
˝ 81˚11'66عرض شمالی قرار گرفته است .پایینترین نقطه آن
 111متر و باالترین نقطه آن  9911متر ارتفاع دارد .براساس
مطالعات فیزیوگرافی حوضه آبخیز زیارت به  1زیرحوضه فرعی
سوتهرود ،آبشار ،سفیدآب ،ناتکه ،خالودره و میدان تقسیم شده
است (مهندسین مشاور گلستان .)6811 ،موقعیت مکانی رودخانه
زیارت در استان گلستان در شکل  6نشان داده شده است.
ایستگاههای مورد بررسی و نمونهبرداری از فون
بزرگ بیمهرگان کفزی :مکانهای نمونهبرداری در طول
مسیر رودخانه براساس عواملی از قبیل ارتفاع ،شیب ،تغییرات
جنس بستر ،سرعت جریان آب و نوع کاربری اراضی حاشیهای و
انشعابات رودخانهای تعیین شدند .در مجموع 61 ،ایستگاه
نمونهبرداری در طول این رودخانه مشخص شد و نمونهبرداری
بهصورت ماهانه برای فون بزرگ بیمهرگان آبزی در بهار و
تابستان  6896انجام گرفت (جدول  .)6نمونهبرداری از فون
بزرگ بیمهرگان کفزی بهوسیله نمونهبردار سوربر که مخصوص
آبهای جاری بوده و از دو قاب فلزی ،هر کدام به ابعاد 81×81
سانتیمتر و یک توری با چشمههای 911میکرون تشکیل شده
است ،انجام شد .در هر ایستگاه نمونهبرداری از سه نقطه آبراهه،
در کنارهها و وسط و با  8تکرار صورت گرفته و نمونهها پس از
جمعآوری در فرمالین  1درصد تثبیت و به آزمایشگاه دانشگاه
منتقل شدند .بزرگ بیمهرگان کفزی جمعآوری شده با استفاده
از الک آزمایشگاهی با قطر چشمه  11میکرون شستوشو داده
شده و جهت جداسازی موجودات از لوپ استفاده شد.
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شکل  :1موقعیت مکانی رودخانه زیارت در استان گلستان

پس از جداسازی نمونهها ،بزرگ بیمهرگان کفزی براساس
کلیدهای معتبر شناسایی شدند (احمدی و نفیسی .)6831 ،در
این مطالعه از شاخصهای بیولوژیک متعددی از جمله شاخص
غنای مارگالف ،شاخص شانون-وینر ( Lydyو همکاران،)9111 ،
شاخص شیرونومیده  Fries( EPT/و  ،)9119 ،Bowlesشاخص
تراکم ( Davisو همکاران )9116 ،و شاخص تشابه توزیع
استفاده شده است .قابل ذکر است که  61ایستگاه نمونهبرداری
منتخب ،براساس عواملی نظیر تشابه در موقعیت ایستگاه،
توپوگرافی منطقه ،کاربری اراضی حاشیه و  ...و بهمنظور بررسی

و تجزیه و تحلیل بهتر به  8ایستگاه ،باالدست (شامل ایستگاههای
 9 ،6و  ،)8ایستگاه میاندست (شامل ایستگاههای  1 ،1و  )1و
ایستگاه پاییندست (شامل ایستگاههای  9 ،3 ،1و  )61دستهبندی
شدند .دادههای حاصل بهوسیله نرمافزار )Spss (version 16
تجزیه و تحلیل شدند .جهت مقایسه بین ماهها و ایستگاههای
مختلف از روش آنالیز واریانس یکطرفه در سطح معنیدار 1
درصد استفاده شد ،همچنین جهت ترسیم جداول از نرمافزار
 Excel2007استفاده شد.

جدول  :1مختصات جغرافیایی ایستگاههای مورد بررسی در رودخانه زیارت
شماره ایستگاه

مختصات جغرافیایی

6
9
8
1
1
1
1
3
9
61

''11⁰19'98/6
''11⁰18'91/8
''11⁰18'11/9
''11⁰11'81/9
''11⁰11'31/3
''11⁰16'18/8
''11⁰11'11/1
''11⁰11'81/1
''11⁰31'18/1
''11⁰38'18/1

نتایج
در بررسی فون بزرگ بیمهرگان کفزی رودخانه زیارت ،در

مجموع  1خانواده ( 311عدد نمونه) شناسایی شدند که متعلق
به  1راسته میباشند .در جدول  9ردهبندی فون بزرگ بیمهرگان
شناسایی شده در رودخانه زیارت نشان داده شده است.
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جدول :2جدول ردهبندی فون بزرگ بیمهرگان شناسایی شده در رودخانه زیارت
رده

شاخه

خانواده

راسته

Hydropsychidae

Trichoptera

Perlidae

Plecoptera

Athropoda

Insecta
Heptageniidae
Ephemeroptera
Baetidae

Chironomidae
Simuliidae
Tipulidae

Diptera

Oligochaeta

Annelida

(در سطح  1درصد) بود .در مقایسه بین ایستگاههای مختلف نیز
بهغیر از فروردین ماه در کلیه ماهها اختالف معنیدار (در سطح
 1درصد) مشاهده شد.

شاخصهای زیستی
شاخص تراکم :در مقایسه مقادیر شاخص تراکم در
مقایسه بین ماههای مختلف به تفکیک ایستگاهها ،در ایستگاه
میاندست بین فروردین با سایر ماهها دارای اختالف معنیدار

جدول  :3مقایسه مقادیر شاخص زیستی تراکم در ایستگاهها و ماههای مختلف در رودخانه زیارت
ایستگاه /ماه
باالدست
میاندست
پاییندست

فروردین

اردیبهشت

6/36±1/11a
6/86±1/19 aA
9/11±6/11 aA

6/91±1/3a
8/86±1/69bB
9/11±1/19 aA

A

A

تذکر:A :مقایسه معنیداری بین ماههای مختلف

تیر

خرداد

1/91±1/11b
1/96±1/1bB
6/11±1/11Aa

9/11±6/18a
1/18±1/1bB
9/31±1/9 aA

B

A

مرداد
1/19±1/1b
1/16±1/8bB
9/99±1/31aA
B

شهریور
6/91±6/91a
1/16±1/19bB
6/91±1/13aA
A

:aمقایسه معنیداری بین ایستگاههای مختلف

ماههای مختلف به تفکیک ایستگاهها فقط در ایستگاه پایین-
دست بین تیر با سایر ماهها اختالف معنیدار (در سطح 1
درصد) مشاهده شد .در مقایسه شاخص مورد نظر بین ایستگاه-
های مختلف به تفکیک ماهها نیز در اردیبهشت ،تیر و مردادماه
شاهد اختالف معنیدار (در سطح  1درصد) بود.

شاخص شانون-وینر :کمترین مقدار شاخص مورد
نظر در طول دوره بهطور نسبی متعلق به ایستگاه پاییندست
میباشد این درحالی است که بیشترین مقدار و ترکیب و تنوع
گونهای متعلق به ایستگاه میاندست بوده و ایستگاه باالدست از
نظر تنوع گونهای در حد متوسط قرار دارد .در مقایسه مقادیر

جدول  :4مقایسه مقادیر شاخص زیستی شانون-وینر در ایستگاهها و ماههای مختلف در رودخانه زیارت
ایستگاه /ماه
باالدست
میاندست
پاییندست

فروردین

اردیبهشت

1/81±1/81 a
1/99±1/96 a A
1/63±1/61 aB

1/99±1/91a
1/11±1/66aA
1/69±1/68aB

A

تذکر :A :مقایسه معنیداری بین ماههای مختلف
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A

خرداد
1/18±1/81a
1/99±1/61aA
1/18±1/99aB
A

تیر
1/13±1/11
1/38±1/61bA
1/111±1/111aA

 :aمقایسه معنیاداری بین ایستگاههای مختلف

A
b

مرداد
1/36±1/93
6/19±1/61bA
1/83±1/8aB
A
b

شهریور
1/81±1/89a
1/16±1/99aA
1/91±1/61aB
A
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بین ماههای مختلف به تفکیک ایستگاهها نیز ،در ایستگاههای
میاندست و پاییندست اختالف معنیدار (در سطح  1درصد)
مشاهده شد.

شاخص مارگالف :در مقایسه بین ایستگاههای مختلف ،در
ماههای فروردین ،اردیبهشت ،تیر و مرداد اختالف معنیدار (در
سطح  1درصد) مشاهده شد .همچنین در مقایسه مقدار شاخص

جدول  :5مقایسه مقادیر شاخص زیستی مارگالف در ایستگاهها و ماههای مختلف در رودخانه زیارت
ایستگاه /ماه
باالدست
میاندست
پاییندست

اردیبهشت

فروردین
1/19±1/1b
1/86±1/8b A
1/111±1/111a A

خرداد

1/89±1/86a
1/31±1/61bB
1/91±1/61aB

A

1/11±1/81a
6/66±1/91aB
1/13±1/99aC

A

تذکر :A :مقایسه معنیداری بین ماههای مختلف

تیر

مرداد

1/13±1/183b
1/13±1/91bAB
1± 1a A

A

شهریور

1/13±1/19ab
1/9±1/193bB
1/88±1/91aB

A

1/86±1/8a
1/19±1/61aAB
1/89±1/96aB
A

A

 :aمقایسه معنیداری بین ایستگاههای مختلف

تفکیک ماههای مختلف ،در اردیبهشت ،تیر و مردادماه اختالف
معنیدار (در سطح  1درصد) مشاهده شد .در مقایسه بین ماههای
مختلف به تفکیک ایستگاهها نیز در ایستگاههای باالدست و
پاییندست بین ماههای مختلف اختالف معنیدار (در سطح 1
درصد) وجود دارد.

شاخص تشابه :مقایسه مقادیر شاخص زیستی تشابه در
ایستگاهها و ماههای مختلف در رودخانه زیارت نشان میدهد که
بیشترین مقدار این شاخص مربوط به ایستگاه میاندست در
تیرماه بوده و کمترین میزان متعلق به ایستگاه پاییندست در
همین ماه میباشد .در مقایسه بین ایستگاههای مختلف به

جدول  :6مقایسه مقادیر شاخص زیستی تشابه در ایستگاهها و ماههای مختلف در رودخانه زیارت
ایستگاه /ماه

اردیبهشت

فروردین
A

باالدست
میاندست

1/6±1/69
1/6±1/66

پاییندست

1/13±1/6

A
B

a
a

a

تذکر :A :مقایسه معنیداری بین ماههای مختلف

خرداد
A

1/191± 1/193
b 1/19± 1/91
A
B

1/11± 1/19

a

a

تیر

1/19± 1/61
1/16± 1/99

A
A

B

1/13±1/99

1/11±1/91
1/161± 1/8

a

B

1/19± 1/13
1/181± 1/91

ab

A

a

a

مرداد
A

a

1/1111±1/1111

A

شهریور

b

b

A

B

1/13±1/61

a

a

1/13± 1/13
1/11± 1/98

A

A
B

1/11± 1/68

 :aمقایسه معنیداری بین ایستگاههای مختلف

تفکیک ایستگاهها نیز در هر سه ایستگاه بین ماههای مختلف
اختالف معنیدار (در سطح  1درصد) وجود دارد.

شاخص شیرونومیده :EPT/در مقایسه بین ایستگاههای
مختلف به تفکیک ماههای مختلف در ماههای اردیبهشت ،تیر،
مرداد و شهریور اختالف معنیدار (در سطح  1درصد) مشاهده
شد ،همچنین در مقایسه مقدار شاخص بین ماههای مختلف به

جدول  : 7مقایسه مقادیرمیانگین شاخص زیستی شیرونومیده EPT/در ایستگاهها و ماههای مختلف دررودخانه زیارت
ایستگاه /ماه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

باالدست
میاندست
پاییندست

1/1 a
1/61a A
1/91 aB

1a
6/1bAB
1/19a A

1/1a
8/16aB
3/61aC

B

تذکر :A :مقایسه معنیداری بین ماههای مختلف

A

C

تیر

مرداد

شهریور

1/96a
1/1bB
1a A

1a
1/81bB
1/11aB

1
1/18a A
1/1aB

B

A

C
b

 :aمقایسه معنیداری بین ایستگاههای مختلف

بحث
شاخص تراکم :علت وجود اختالف معنیدار در ایستگاه
میاندست بین فروردین ماه و سایر ماهها (در سطح  1درصد) به

بیشتر بودن مقدار دبی در این ماه نسبت به سایر ماهها برمیگردد.
دبی آب رودخانهها بهویژه در زمان وقوع سیالبها و در فصول
بارندگی ،اثرات مستقیم و غیرمستقیم زیادی برجای میگذارد.
از جمله تاثیرات مستقیم آن ،از جا کنده شدن بسترهای قدیمی
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a
a

a
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که توسط آبزیان بهمنظور ادامه حیات ساخته شده میباشد و
مدت زمان زیادی طول میکشد که شرایط آن برای رشد و نمو
موجودات زنده مساعد شود ( .)6939 ،Har Kantraوقوع سیل
در فروردینماه و وجود دبی بیشتر نسبت به سایر ماهها ،کلیه
ایستگاهها را تحتتاثیر قرار داده و از تراکم کلی حوضه کاسته
است اما دلیل اصلی وجود این اختالف معنیدار تنها در ایستگاه
میاندست ،به شرایط کلی این ایستگاه از جمله :شکل کانال
(باعث کندتر شدن جریان شده و این امر بههمراه عمق کم،
باعث افزایش تراکم میشود) ،وجود تنوع زیستگاهی در آن،
بستر غنی از نظر پوشش گیاهی که جایگاه مناسب و امنی برای
زیست کفزیان محسوب میشود و باعث شده که در طول دوره
تراکم نسبی باالتری نسبت به دو ایستگاه دیگر داشته باشد و
این امر موجب شده که پدیده شستشوی ارگانیسمی شدید
رخداده در فروردین ،سبب ایجاد اختالف معنیدار (در سطح 1
درصد) در این ایستگاه شود .در مقایسه بین ایستگاههای مختلف
بهغیر از فروردین ماه در کلیه ماهها اختالف معنیدار (در سطح
 1درصد) مشاهده شد که علت آن وجود دبی باال در این ماه و
استعداد باالی هر سه ایستگاه در پذیرش آن است که باعث
ایجاد شرایط یکنواختی در سه ایستگاه شده است .در تیرماه
بین ایستگاه باالدست و میاندست با ایستگاه پاییندست
اختالف معنیدار بسیار باالیی (در سطح  1درصد) مشاهده شد
که این امر بهدلیل ساخت و ساز باال در این ماه در ایستگاه
پاییندست و تخریب فون زیستی موجود میباشد .ساخت و ساز
باال در این ماه عالوه بر تخریب زیستگاههای مهم این ایستگاه و
ایجاد کدورت باال در آب ،سبب ورود فلزات سنگین ناشی از
ساخت و ساز به این ایستگاه شده و این امر موجب کاهش و
تغییر فون زیستی موجود شده است .نتایج حاصل از پژوهشی
با عنوان ارزیابی شاخص زیستی آلودگی و فون کفزیان نهر
مادرسو پارک ملی گلستان مشخص کرد که سیلهای سهمگین
و عظیم رخداده موجب کنده شدن بستر نهر مورد نظر شده و
بههمراه آن ،کفزیان به نقاط بسیار دورتری از محل اصلی خود
برده شدهاند (جرجانی و همکاران .)6831 ،نتایج پژوهش
دیگری با عنوان اثر برخی عوامل محیطی بر تنوع زیستی
ماکروبنتوزهای رودخانههای دالکی و حله بوشهر ،نشان داد که
سیل و افزایش ناگهانی دبی یکی از مهمترین علل کاهش تنوع
و تراکم در اکوسیستم مربوطه بوده است (پذیرا و همکاران،
 ) 6831که نتایج حاصل از هر دو پژوهش با نتایج مطالعه حاضر
مطابقت دارد.
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شاخص شانون-وینر :مهمترین دلیل وجود کمترین
مقدار این شاخص در ایستگاه پاییندست وجود شرایط زیستی
حاکم در این ایستگاه بوده که باعث میشود هرگونهای اجازه
زیست و بقا را پیدا نکند ،بههمین دلیل تنوع گونهای و ترکیب
گونهای کاهش مییابد ،.این درحالی است که مهمترین دلیل
وجود باالترین مقادیر در ایستگاه میاندست شکل کانال و
پوشش بستر (نسبت به ایستگاه پاییندست غنیتر است)
میباشد ،ضمن اینکه پوشش غنی ایستگاه سبب میشود که
موجوداتی که بر اثر پدیده سیل و شستشوی ارگانیسمی در
ایستگاه باالدست به سمت پایین دست میآیند در این ایستگاه
به دام بیفتند .ایستگاه باالدست از نظر تنوع گونهای در حد
متوسط قرار دارد .علت کاهش تعداد گونهها در این ایستگاه
بهدلیل پدیده سیل و ویرانی زیستگاههای مهم آن و البته
پوشش گیاهی ضعیفتر نسبت به ایستگاه میاندست میباشد و
این درحالی است که جنس بستر آن که در غالب موارد قلوه
سنگی میباشد ،عمق کم ایستگاه و میزان اکسیژنگیری باالی
جریان و البته سهلالوصول نبودن مسیر دسترسی به آن که
این ایستگاه را از اثرات مخرب فعالیتهای انسانی تا حدود
باالیی دور نگه میدارد ،باعث شده که تا حدودی اثرات
سهمگین و مخرب سیلهای رخداده جبران گردد .در پژوهشی
مشابه نیز وجود دبی باال ناشی از سیالبهای فصلی یا ناگهانی
یکی از عوامل مخرب اکوسیستم و همچنین کاهش تنوع
زیستی و در نتیجه کاهش شاخص شانون معرفی شده است
(پذیرا و همکاران .)6831 ،همچنین نتایج پژوهشی با عنوان
شناسایی و تعیین توده زنده فون بنتیک رودخانه زایندهرود
نشان داد که دانهبندی بستر بر روی تنوع فون زیستی موجود،
تاثیر بسیار زیادی داشته و بسترهای دانهدرشت موجب افزایش
تنوع زیستی میشوند (اکبری و ابراهیمی )6839 ،که نتایج
حاصل از هر دو پژوهش با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد.
شاخص مارگالف :علت اصلی تعداد اندک گونهها در طول
دوره ،وجود شرایط تقریباً مشابه در ایستگاههای مختلف و عمق
کم آنها (باعث شده که جریان آب بیشتر تحتتاثیر متغیرهای
محیطی حاکم بر رودخانه بهویژه اکسیژن و دمای هوا قرار
گیرد) میباشد .نتایج حاصل از پژوهشی مشابه که با عنوان
ساختار جمعیت موجودات ماکروبنتوز در دریاچه نئور اردبیل
انجام شد نیز ،عمق کم ایستگاههای مورد بررسی را بهعنوان
یکی از دالیل اصلی وجود گونههای اندک در حوضه مذکور
معرفی کرده و البته تشابه ایستگاهها را نیز ،بسیار تاثیرگذار

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

برشمرده است (موسویندوشن و همکاران )6891 ،که نتایج
حاصل با نتایج این مطالعه مطابقت دارد .بهطورکلی بیشترین
مقدار این شاخص را در ایستگاه میاندست میتوان دید و این
امر بهدالئل اشاره شده در مورد این ایستگاه در قسمت
توضیحات مربوط به شاخص تراکم برمیگردد و کمترین تراکم
را در طول دوره بهطور نسبی در ایستگاه پاییندست میتوان
دید که بهعلت جنس بستر ،ساخت و ساز باال و از بین رفتن
زیستگاههای مهم این ایستگاه ،کاهش پوشش بستر در برخی
مناطق آن و ...میباشد .جنس بستر در این ایستگاه نسبت به
ایستگاههای باالدست از ذرات ریزتری تشکیل شده و این امر از
پناهگیری موجودات ،زیر و روی ذرات آن جلوگیری کرده و
همچنین قدرت تهویه جریان و نگهداری مواد آلی جهت رشد
کفزیان را کاهش میدهد .همچنین ساخت و ساز باال باعث
فرسایش خاک و افزایش کدورت و تخریب زیستگاههای مهم
ایستگاه و جابجایی فون بهوسیله وسایل مورد استفاده شده
است .کاهش پوشش بستر بهویژه در مناطق انتهایی ایستگاه
باعث شده که کفزیان مکان مناسبی جهت پناهگیری نداشته
باشند البته توان مقابله با پدیده سیل را نیز از اکوسیستم گرفته
است.
شاخص تشابه :مقایسه مقادیر شاخص زیستی تشابه در
ایستگاهها و ماههای مختلف در رودخانه زیارت نشان میدهد که
بیشترین مقدار این شاخص مربوط به ایستگاه میاندست در
تیرماه بوده و کمترین میزان متعلق به ایستگاه پاییندست در
همین ماه میباشد که دلیل آن در توضیحات مربوط به سایر
شاخصهای زیستی بیان شد.

سال هفتم ،شماره  ،2تابستان 9314

زیستی و پارامترهای فیزیکوشیمی آب رودخانه میشود،.
بنابراین ساخت سازندهای سیلگیر و اقدامات اساسی اجرایی در
این زمینه ،ضروری بهنظر میرسد.
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