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چکیده
مطالعه حاضر بهمنظور ارزیابی وضعیت سالمت کیفیت آب رودخانه شاهرود در استان قزوین انجام شد .نمونهبرداری از بزرگ
بیمهرگان کفزی با استفاده از نمونهبردار سوربر (مساحت  0/61مترمربع با چشمه تور  600میکرون) در تناوب  54روزه از مهر 6936
تا شهریور  6931در  3ایستگاه با  9تکرار و در طول  34کیلومتر از این رودخانه انجام شد .نمونههای جمع شده توسط فرمالین %5
تثبیت و به آزمایشگاه منتقل ،جداسازی ،شناسایی و شمارش گردیدند .سنجههای ساختار جمعیت شامل فراوانی کل ،غنای ،EPTدرصد
 ،EPTنسبت  EPTبه  CHIRمحاسبه شدند .مقادیر تنوعگونهای ،غنای گونهای و یکنواختی با استفاده از شاخصهای شانن – وینر،
مارگالف و پایلو محاسبه شدند .حداقل و حداکثر میانگین فراوانی کفزیان بهترتیب در فصول تابستان و بهار مشاهده شدند .کمترین و
بیشترین میزان شاخصهای شانن ( 0/39و  ،)1/15مارگالف ( 0/99و  )6/15بهترتیب در فصول تابستان و بهار و در ایستگاههای  6و
دو ایستگاه آخر ( 8و  )3بهدست آمد .کمترین و بیشترین مقادیر شاخص زیستی هیلسینهف  9/13( HFBIو  )1/93در ایستگاهها اول
و ایستگاه آخر در فصول زمستان و تابستان محاسبه گردید .این بررسی نشان داد با استفاده از شاخصهای زیستی و جمعیتی میتوان ارزیابی
مناسبی از وضعیت سالمت اکوسیستم آبهای جاری بهعمل آورد.
کلمات کلیدی :ارزیابی اکولوژیکی ،بزرگ بیمهرگانکفزی ،رودخانه شاهرود ،شاخصزیستی و جمعیتی
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مقدمه
بهمنظور تعیین کیفیت منابع آبی شاخصهای متعددی بر
اساس ارزیابی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی مورد استفاده قرار
میگیرند .لیکن بهدلیل محدود بودن اطالعات بهدست آمده
(از نظر زمانی و مکانی) ،و با توجه به این که این اندازهگیریها
تنها اطالعاتی را مربوط به زمان نمونهبرداری بهدست میدهند
امروزه موجوداتآبزی بهعنوان شاخص کیفی بهکار گرفته میشوند
( Ramachandraو همکاران .)5002 ،تنوع موضوع مهمی در
پویایی جمعیتها و تغییرات آن بوده و محاسبه شاخص تنوع
بیمهرگان بزرگ کفزی از ویژگیهای مهم ساختار اکوسیستمهای
آبی برای ارزیابی سالمت زیستی آنها میباشد ( Reshو،Barbour
 .)6992تنوع و تراکم بیمهرگان کفزی عالوه بر اینکه به موقعیت
جغرافیایی محل و توپوگرافی منطقه بستگی دارد متناسب با
شرایط فیزیکی و شیمیایی آب و تغییرات فصلی تغییر میکند
(5001 ،PORKA؛  .)6999 ،Karrارزیابی زیستی با استفاده از
بی مهرگان بزرگ کفزی در رودخانه دو هزار تنکابن استان
مازندران بهمدت یکسال در  7ایستگاه بر پایه مقایسه شاخصهای
زیستی  BMWP ،HFBIو شاخصهای فراوانی ،درصد EPT
نسبت  CHIRو درصد کمتاران و شاخصهای تنوع شانن ،غنای
کل ،غنای  EPTصورت گرفت .آنالیز خوشهای سطوح آلودگی
برای شاخصهای فوق مورد استفاده قرار گرفت که در آن
شاخصهای زیستی  %EPT ،EPT/CHIR ،BMWP ،HFBIو
 %Oligocheataدر یک گروه قرار گرفته دارای همبستگی بودند.
(موسوی و همکاران.)6390 ،
در بررسی دیگری کیفیت آب رودخانه وایت امریکا با
استفاده از  654تاکزون بیمهرگان کفزی با استفاده از غنای EPT
و شاخص زیستی هیلسنهوف ارزیابی شد .مشاهده شد که گروههای
 EPTبیشتر از سایر گروههای کفزی به غلظت پایین اکسیژن
محلول و غلظت باالی فلزات یا ترکیبات آلی طبیعی حساسیت
نشان دادند و کیفیت آب در ایستگاههای مختلف نیز براساس
رتبهبندی  7طبقهای هیلسنهوف در وضعیت خیلی خوب تا خیلی
بد قرارگرفت ( .)5003 ،Washingtonبررسی دیگری نیز با
استفاده از بیمهرگان کفزی در رودخانه  Kesapکشور ترکیه در
 1ایستگاه در تابستان  5007صورت گرفت .گروه  EPTفون غالب
بیمهرگان بزرگ کفزی در این رودخانه بودند .همچنین مطالعه
دیگری که براساس شاخص زیستی بلژیکی انجام شد نشان داد
ایستگاههای موجود در مجاورت مراکز صنعتی رودخانه از کیفیت
641

خوبی برخوردار نیستند ) .(5060 ،Girginشناخت کمی و کیفی
منابع آبی از ارکان مهم و اساسی توسعه پایدار میباشد .مطالعه
رودخانه،جویبارها ،چشمهها بسیار مهم بوده و نه تنها در تشخیص
سالمت این اکوسیستمها موثر است بلکه نشاندهنده فشارهای
وارده از محیط اطراف نیز میباشد .مطالعه زیستگاههای آبی و
شناسایی آلودگی رودخانهها و چشمهها و ...تنها با روشهای رایج
سنجش پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب کافی نیست .به همین
دلیل ارزیابی و پایش زیستی با استفاده از جانوران و بهخصوص
بیمهرگان بزرگ کفزی تصویر بهتری از محیط آبی ارائه داده و
روش علمی تایید شده و با هزینه اندک در جهت تعیین سالمت
اکولوژیک منابع آبی بهشمار رفته و توان توصیف و ارزیابی بیشتر
و بهتر در ارزیابی اثرات فعالیتهای انسانی در تخریب اکوسیستمهای
آبی را دارند .تحقیق روی بیمهرگان بزرگ کفزی امکان درک
بهتری از فرآیندهای اکولوژیکی رودخانه را فراهم میکند .از طرف
دیگر شناخت رابطه متقابل جانوران آبزی و متغیرهای محیطی
اکوسیستم رودخانه میتواند آگاهی الزم برای مدیریت اکولوژیک
رودخانه را فراهم کند ( .)6999 ،Karrمطالعه حاضر با هدف
ارزیابی اکولوژیک رودخانه شاهرود و با استفاده از شاخصهای
زیستی و جمعیتی و ساختار جمعیت بزرگ بیمهرگان کفزی
انجام شد.

مواد و روشها
حوزه آبریز رودخانه شاهرود در قسمت جنوب و جنوبغربی
کوههای البرز و شمال و شمالشرقی دشت قزوین با مشخصات
طول جغرافیایی  49-30الی  29-60و عرض جغرافیایی 31-7
الی  31-42قرار دارد که فاصله بین حد شرقی و غربی آن حدود
 610کیلومتر و عرض آن قریب به  52کیلومتر است .شاهرود از
کوههای طالقان ،علم کوه ،تخت سلیمان و رشته ارتفاعات البرز
مرکزی سرچشمه گرفته و از نظر خصوصیات آب و هوایی ،رژیم
بارندگی ،نظام هیدرولوژیک و سایر مشخصههای هیدرولوژیک در
زمره رودخانههای کوهستانی قرار دارد.
رودخانه شاهرود مهمترین و پر آبترین رودخانه استان
قزوین است .رودخانههای الموترود و طالقانرود در محل روستای
شیرکوه بههم پیوسته و تشکیل رودخانه شاهرود را میدهند .در
ادامه مسیر تا محل اتصال آن به رودخانه قزل اوزن در محل سد
منجیل حدود  32شاخه فرعی نیز به آن اضافه میگردد.
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شكل  :1موقعيت ايستگاههاي نمونهبرداري و نقشة منطقه مطالعاتي (رودخانه شاهرود -قزوين)

جهت انجام بررسی تعداد  9ایستگاه نمونهبرداری شد
نمونهبرداری از بزرگ بیمهرگان کفزی با استفاده از نمونهبردار
سوربر (مساحت  0/61مترمربع با چشمه تور  600میکرون) در
تناوب  42روزه از مهر  6396تا شهریور  6395در  9ایستگاه با
 3تکرار و در طول  92کیلومتر از این رودخانه انجام شد .در هر
ایستگاه از  3نقطه رودخانه ،در کنارهها و وسط در طول  600متر
در مدت یکسال (42روز یکبار) نمونهبرداری صورت گرفت.
نمونههای جمعآوری شده با فرمالین  4درصد فیکس گردید و
جهت شناسایی (تا پایینترین رده ممکن خانواده و جنس) با
استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر ( Šporkaو همکاران5001 ،؛
6993 ،Lenat؛  )6913 ،Mellanbyو شمارش به آزمایشگاه
بیولوژی دانشکده منابعطبیعی دانشگاه گیالن انتقال دادهشدند.
موجودات شناسایی شده در الکل اتیلیک  70-00درصد جهت
تهیه عکس و اسالید نگهداری شدند.
شاخصهای جمعیتی شامل ،شاخصهای تشابه پایلو (،)J
شاخص مارگالف ( ،)Rشاخص تنوع شانن -وینر( )Hو شاخص تنوع
سیمپسون ( )Dبراساس جنس و بر اساس روابط زیر بهدست آمدند
( StepHensو 5004 ،Farris؛  Barbourو همکاران6990 ،؛
 Ludwigو :)6900 ،Reynolds
𝐻
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 Piفراوانی نسبی افراد تاکزون  iدر نمونه مورد نظر H'،مقدار
شاخص شانن S ،تعداد تاکزون در نمونه مورد S ،تعداد تاکزون
موجود در هر واحد نمونهگیری و  Nتعداد نمونه مشاهده شده در
هر بار نمونهبرداری میباشد.
برای محاسبه غنای  ،EPTتعداد جنس راستههای ،Plecoptera
 Trichopteraو  Ephemeropteraدر هر واحد نمونهگیری مورد
استفاده قرار گرفت .مجموع فراوانی افراد متعلق به این سه راسته
نیز برآورد شد ( Lochو همکاران6999 ،؛  Reshو .)6992 ،Barbour
برای محاسبه درصد  EPTفراوانی مجموع افراد متعلق به
راستههای  EPTبه فراوانی کل افراد بهدست آمد( Keransو ،Karr
6994؛  Ludwigو  .)6900 ،Reynoldsبرای محاسبه شاخص
 EPT/CHIRفراوانی مجموع افراد متعلق به راستههای  EPTبه
فراوانی کل افراد متعلق به خانواده  Chironomidaeبهدست آمد
( Friesو 5005 ،Bowles؛  Lochو همکاران6999 ،؛  Keransو
6994 ،Karr؛  Ludwigو  .)6900 ،Reynoldsشاخص زیستی
هیلسنهوف از رایجترین شاخصهای زیستی است که در سال
 6990اصالح گردیده و تحمل به آلودگی آلی در موجودات
رودخانه را بیان مینماید .بر این اساس برای هر خانواده دامنه
متفاوتی بین  0تا  60در نظر گرفته میشود هر چقدر در یک
آبگیر آلودگی آلی بیشتر و موجود مقاومتر باشد ،مقدار این
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شاخص نیز بیشتر خواهد بود ( Bodeو همکاران6996 ،؛
 .)6900 ،Hilsenhoffجهت ارزیابی کیفیت آب در هر ایستگاه از
رایجترین شاخص زیستی (شاخص (HFBIاستفاده شد .در این
روش آبها از نظر آلودگی به مواد آلی در  7طبقه قرار میگیرند
و برای محاسبه این شاخص از رابطه زیر استفاده میشود:
) 𝑖𝑇

𝑖𝑋(∑

𝑛

𝑁

آماری  SPSSو با
 )One wayبعد از نرمالسازی دادهها بهروش کولموگروف
اسمیرنوف انجام شد .برای مقایسه میانگینها از آزمون توکی
) (Tukeyدر سطح  2درصد ( (p≤0/02استفاده و محاسبه دادهها
و ترسیم نمودارها با نرمافزاری  EXCELانجام شد.

= 𝐼𝐵𝐹𝐻

 Xiتعداد افراد در هر گروه ti ،مقدار عددی تحمل آلودگی در آن
گروه n ،تعداد کل افراد آن تاکزون میباشد.
این شاخص در سطوح مختلف گونه ،جنس و خانواده کاربرد
دارد ( .)6900 ،Hilsenhoffشاخص زیستی  BMWP/ASPTدر
هر ایستگاه بهصورت فصلی در سطح خانواده محاسبه شد:
)𝑛(𝐵∑

استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه ( ANOVA

= BMWP/ASPT

در این فرمول  Bامتیاز  BMWPدر سطح خانواده n ،فراوانی
هر خانواده N ،تعداد کل افراد خانواده در هر ایستگاه میباشد.
تجزیه و تحلیل آماری دادههای بهدست آمده با نرمافزار

نتایج
نمونههای جمعآوری شده در آزمایشگاه جداسازی ،شناسایی
و شمارش شدند .الرو حشرات آبزی بیشترین فراوانی را به خود
اختصاص دادند .فراوانی کفزیان در ایستگاههای مختلف اختالف
معنیداری را نشان داد ( .)p≥0/02در مقایسه فصلها اختالف
معنیداری بین فصل پاییز و زمستان مشاهده نشد اما فصول دیگر
اختالف معنیداری با یکدیگر داشتند(.)p≥0/02

جدول :1فراواني کل (تعداد در 1مترمربع) در ايستگاههاي مطالعاتي رودخانه شاهرود ()1921 -29
ايستگاه
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تابستان
پاییز
زمستان

6400
900
740
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450
900
750
6070

500
440
120
500

6400
410
100
040

حداقل فراوانی بیمهرگان بزرگ کفزی در ایستگاه  7در
فصل تابستان ( 550در 6مترمربع) و حداکثر آن هم در ایستگاه
 4و در فصل بهار ( 6400در  6مترمربع) مشاهده و شناسایی شد.
فصول بهار و تابستان بهترتیب بیشترین ( )1100و کمترین
( )2010فراوانی ،و ایستگاههای  6و  0نیز بهترتیب بیشترین
( )4030و کمترین ( )6375فراوانی کفزیان را در طول یکسال
بررسی داشتند .بیشترین و کمترین غنای  EPTبهترتیب در
ایستگاههای  5000( 6در  6مترمربع) و  700( 9در  6مترمربع)
مشاهده شد .بین ایستگاههای مختلف اختالف معنیداری
مشاهده شد (.)p≥0/02
همچنین غنای  EPTدرفصول چهارگانه نیز دارای اختالف
معنیداری بود و ترتیب غنای  EPTدر فصول مختلف بهصورت
زمستان ،بهار ،پاییز و تابستان مشاهده شد ( .)p≥0/02بیشترین
و کمترین میانگین درصد  EPTبهترتیب در ایستگاههای 4
( )%04/72و  )%24/52( 9مشاهده شد و بین ایستگاهها نیز تفاوت

640

6050
400
700
6530

6050
910
100
010

340
550
210
460

340
400
315
570

300
350
320
340

معنیداری مشاهده شد ( .)p≥0/02بیشترین و کمترین میانگین
درصد  EPTبهترتیب درفصول زمستان ( )%79/55و تابستان
( )%26/7مشاهده و بین فصول مختلف نیز اختالف معنیداری
مشاهده شد (.)p≥0/02
در بررسی ترکیب ساختار جمعیت بزرگ بیمهرگان کفزی
رودخانه شاهرود گروه  EPTنسبت به خانواده شیرونومیده غالبیت
داشتند (میانگین سالیانه نسبت  .)61/42 EPT/CHIRبیشترین
و کمترین تنوع بی مهرگان بزرگ کفزی بهترتیب در ایستگاه 4
در فصل بهار (63جنس) و ایستگاههای  0و  9در تابستان (3جنس)
مشاهده شد .ایستگاه  4با میانگین 60جنس و ایستگاههای  0و  9با
میانگین  4جنس در طول سال دارای بیشترین و کمترین میزان
تنوع در بین تمامی ایستگاه بودند .در مقایسه میانگین فصلی نیز
فصول بهار ( 7/1جنس) ،زمستان ( 7/6جنس) ،پاییز ( 1/2جنس)
و تابستان ( 2/3جنس) بهترتیب بیشترین و کمترین میانگین
تنوع جنسهای بیمهرگان آبزی را دارا بودند.

9315  پاییز،3  شماره،سال هشتم
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) سيستماتيک بيمهرگان بزرگ کفزي (تا پايينترين رده سيستماتيک شناسايي شده:9 جدول
جنس

خانواده

راسته

رده

شاخه

Phagocata sp.

Planaridae
Nadidae

Tricladidae
Tubificidae

Turellaria
Oligocheta

Platyhelminthe
Annelidae

Valvata sp.
Baetis sp.
Ectyonurus sp.
Serratella sp.
Ameletus sp.
Ameletus sp.
Hydropsiche sp.

Valvata
Baetidae
Ectyonuridae
Heptagenidae
Ephemerelidae
Siphlonuridae
Hydropsychidae

Prosobranchiata
Ephemeroptera

Gastropoda
Insecta

Mollusca
Athropoda

Rhycophila sp.
Glossoma sp.
Polycentropus sp.
Helicopsiche sp.
Dicosmecus sp.
Nectopsyche sp.
Hesperoperla sp

Rhyachophilidae
Glossomatidae
Polycentropodidae
Helicopsychidae
Limnephilidae
Leptoceridae
Perlidae

Pelecoptera

Acroneuria sp.
Allocaphia sp.
Tipula sp.

Capanidae
Tipulidae

Diptera

Crustacea

Athropoda

Prionocera sp.
Tabanus sp.
Chrysops sp.
Simulium sp.
Diamesine sp.
Orthocladina sp.
Bezz sp.
Pericoma sp.
Thaumlea sp.
Pteromicra sp.

Tabanidae
Simulidae
Chironomidae

Ophiogomphus sp.

Ceratopogonidae
Psychodidae
Thaumaleidae
Sciomyzidae
Antomydae
Belephariceridae
Muscidae
Gomphidae

Odanata

Argia sp.
Gammarus sp.

Cenagrionidae
Gammaridae

Amphipoda

Bibiocephala sp.

 که در مناطق بکر و باالدست رودخانه قرا ر داشت4 ایستگاه
 که در مناطق پایینی رودخانه قرار داشتند9  و0 ،3 با ایستگاههای
 شاخص مارگالف در بین.)p≥0/02(دارای اختالف معنیداری بود
، اختالف معنیداری نشان نداد فصول بهار،فصول مختلف
 پاییز و تابستان بهترتیب بیشترین میزان شاخص،زمستان
.مارگالف را در طول سال نشان دادند

541

Trichoptera

بیشترین و کمترین میزان شاخص مارگالف بهترتیب در
) در فصل0/33( 0 ) در فصل بهار و ایستگاه6/14( 4 ایستگاههای
 نیز بهترتیب بیشترین0  و4  ایستگاههای.تابستان محاسبه شد
 نتایج.و کمترین میزان شاخص مارگالف را بهخود اختصاص دادند
) نشاندهندهone way ANOVA( حاصل از آنالیز واریانس یکطرفه
 در.)p≥0/02( اختالف معنیدار این شاخص بین ایستگاهها بود
 با هیچکدام از ایستگاهها اختالف7  و1 ،2 ،5 ،6 عین حال ایستگاه
.معنیداری را نشان ندادند

.... جمعیتی در ارزیابی اکولوژیکی رودخانه شاهرود با-کاربرد شاخصهای زیستی

محمودیفرد و همکاران

)1921-29( ميانگين تعداد در مترمربع بي مهرگان بزرگ کفزي شناسايي شده در منطقه مورد مطالعه:9 جدول
2

8

0
10±30
0
0
0
0
0
0
17/2±39
60±4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40±30
57/2±54
42±51
0
50±64
0
0
0
0
0
50±50
0

0
60±60
0
25±30
2±2
00±57
0
0
42±50
69±69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52±52
0
0
0
62±62
0
2±2
0
0
0
0
7/2±7/2
0
0

7

6

0
0
0
631±30
0
50±50
7/2±7/2
0
657±55
52±65
0
0
52±52
0
0
0
0
7/2±7/2
0
0
7/2±7/2
0
37±37
50±50
2±2
0
2±2
0
0
62±62
0
2±2
0

0
0
0
12±25
0
12±47
30±30
32±50
512±70
42±67
0
50±50
0
62±62
0
70±40
57/2±1
2±2
0
2±2
0
610±633
0
2±2
2±2
0
0
7/2±7/2
2±2
70±36
0
0
60±60

5

4

0
0
0
0
0
20±20
30±30
50±50
310±612
30±60
0
50±50
0
62±62
0
30±69
17/2±1/3
2±2
0
2±2
60±60
75/2±30
0
7/2±7/2
0
30±50
60±60
7/2±7/2
0
37±30
0
0
62±9

30±30
0
2±2
37±37
0
75/2±54
45/2±31
0
615±1/5
40±54
2±2
32±4/5
0
50±50
62±62
17/2±40
15/2±50
0
0
0±0
0
0
30±53
2±2
0
0
62±62
60±60
62±9/9
30±60
0
2±2
635±609

9
0
0
0
62±62
0
2±2
0
0
567±79
34/2±64
0
0
0
0
0
0
5/2±5/2
55/2±63
0
0±0
0
30±67
31±31
0
0
0
7/2±7/2
0
62±62
60±60
0
0
60±60

9

1

ايستگاهها

0
0
0
50±50
0
67/2±67
0
0
362±49
65/2±4/7
0
1/2±1/2
0
0
0
52±62
56±64
60±60
0
52±52
42±42
655±76
42±42
0
0
665±76
0
0
60±60
60±60
0
0
0

30±30
0
0
0
0
605±50
20±20
0
542±24
27±50
0
60±60
0
62±62
62±62
42±33
662±12
0
2±2
50±64
2±2
635±655
0
0
0
40±40
0
0
60±60
00±39
0
0
40±40

Nadidae
Valvata sp.
Baetis sp.
Ectyonurus sp.
Cinygmula sp.
Serratella sp.
Ameletus sp.
Hydropsyche sp.
Rhyacophila

زمستان

پاييز

تابستان

بهار

4/35±/56
5/60±0/36
3/45±/31
2/50±0/59
4/51±0/53
2/33±0/50
2/43±0/34
4/35±0/69
3/09±0/35

1/73±/37
4/34±0/51
5/67±/61
2/47±0/31
3/37±0/35
2/42±0/56
5/15±0/57
5/64±0/01
0

7/56± 0/53
4/59±0/37
5/30±/35
0/61±0/53
7/49±0/54
7/51±0/36
3/61±0/33
5/29±0/53
6/53±0/66

فصل

sp.

Polycentropus sp.
Glossoma sp.
Helicopsyche sp.
Dicosmecus sp.
Nectopsyche sp.
Hesperoperla sp.
Allocaphia sp.
Tipula sp.
Prionocera sp.
Tabanus sp.
Chrysops sp.
Simulium sp.
Diamesine

sp.

Orthocladina

sp.

Bezzi sp.
Pericoma sp.
Thaumela sp.
Pteromicra

sp.

Bibiocephala sp
Acroneuria sp.
Ophiogomphus sp.
Argia sp.
Gammarus

)1921-29(  مترمربع) در ايستگاههاي مطالعاتي رودخانه شاهرود1 (تعداد درEPT  غناي:4 جدول
2/09±0/69
2/51±0/46
4/69±0/23
9/70±0/16
2/33±0/66
2/04±0/45
4/00±0/45
4/45±/31
3/15±0/59

کفزيان

Phagocata sp.

ايستگاه
6
5
3
4
2
1
7
0
9

620

sp.
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جدول  :5درصد ( EPTتعداد در 1مترمربع) در ايستگاههاي مطالعاتي رودخانه شاهرود ()1921 -29
ايستگاه

فصل

6
5
3
4
2
1
7
0
9

بهار

تابستان

پاييز

زمستان

14/50±3/5
14/50±3/0
42/51±3/5
01/13±7/9
04/53±7/9
04/02±7/1
22±4/3
01/96±3/0
14/59±4/0

44/44±3/5
45/02±5/4
72/51±4/3
92/12±0/7
22±4/3
42/53±3/5
00/27±1/4
72/53±5/7
0

90/3±2/9
40/52±3/7
71/95±4/6
06/25±0/9
77/56±7/1
00/53±3/5
96/53±7/2
600±65/6
05/37±/04

90/90±2/7
11/34±5/9
14/51±3/4
97/2±66/5
07/56±4/1
90/9±65/6
73/71±2/1
00/75±2/7
96/77±/72

جدو ل :6نسبت ( EPT/CHIRتعداد در 1مترمربع) در ايستگاههاي مطالعاتي رودخانه شاهرود ()1921-29
ايستگاه

فصل

6
5
3
4
2
1
7
0
9

بهار

تابستان

پاييز

زمستان

0/92±0/03
65/0±0/34
6/63±0/65
4/33±0/51
6/0±0/00

-

54/2±3/5
60±2/4
51/2±2/1
-

3/94±0/57
70±66/0
-

9±5/6
P = 0/002
F = 4/235

2

بهار

1

تابستان

0.5

پاییز

شاخص مارگالف ()S

1.5

0

زمستان
9

0

7

1

4

2

3

5

6

ايستگاه
شكل  :9شاخص غناي گونهاي مارگالف بيمهرگان بزرگ کفزي در ايستگاههاي مطالعاتي رودخانه شاهرود ()1921-29

بیشترین و کمترین میزان شاخص تنوع شانن -وینر بهترتیب
در ایستگاههای  )5/54( 4در فصل بهار و ایستگاه  )0/93( 0در

فصل تابستان محاسبه شد .ایستگاههای  4و  0بهترتیب بیشترین
و کمترین میزان میانگین ساالنه شاخص تنوع شانن-وینر را به
515

کاربرد شاخصهای زیستی -جمعیتی در ارزیابی اکولوژیکی رودخانه شاهرود با....

محمودیفرد و همکاران

نحوی که در ایستگاههای دور از فعالیتهای انسانی ( 6و  4و )1
بیشترین و در ایستگاههای تحت تاثیرفعالیتهای انسانی ( 3و 7
و  0و  )9کمترین مقادیر را نشان داد.

خود اختصاص دادند .نتایج حاصل از ( )ANOVAشاخص تنوع
شانن -وینر بین ایستگاههای مختلف نیز کامالً مشابه و موافق
نتایج شاخص مارگالف بود .شاخص تنوع سیمپسون نیز نتایجی
نسبتاً مشابه با شاخصهای شانن -وینر و مارگالف نشان داد به

P = 0/002
F = 4/257

2.5

1.5

بهار

1

تابستان

0.5

پاییز
زمستان

شاخص شانن-وينر()H

2

0
9

8

7

6

4

5

3

2

1

ايستگاه
شكل :9شاخص تنوع شانن -وينر بيمهرگان بزرگ کفزي در ايستگاههاي مطالعاتي رودخانه شاهرود ()1921-29
P = 0/03
F = 3/76

1

0.6

بهار
تابستان

0.4

پاییز

0.2

زمستان

شاخص سيمپسون ()D

0.8

0
9

0

7

1

4

2

3

5

6

ايستگاه
شكل  :4شاخص تنوع سيمپسون بيمهرگان بزرگ کفزي در ايستگاههاي مطالعاتي رودخانه شاهرود ()1921-29

نتایج حاصل از آنالیز واریانس یکطرفه ( )ANOVAشاخص
پیلو اختالف معنیداری در بین ایستگاهها و نیز فصول مختلف
سال نشان نداد .فصول زمستان و بهار بهترتیب بیشترین و
کمترین نوسانات را در شاخص پیلو نشان دادند.
بیشترین و کمترین میزان شاخص زیستی هیلسینهوف
( )HFBIبهترتیب در ایستگاههای  9در فصل تابستان ( )1/37و
625

در ایستگاه  6در فصل زمستان ( )3/59محاسبه شد .ایستگاه 4
کمترین ( )3/25( )HFBIو ایستگاه  )2/04( 9بیشترین میانگین
را نشان دادند .آنالیز واریانس یکطرفه ( )ANOVAنشان داد.
میزان این شاخص در بین ایستگاههای مختلف نمونهبرداری
دارای اختالف معنیداری بود (.)p≥0/02
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P = 0/444
F = 1/021

1.5
بهار

0.5

تابستان
پاییز
زمستان

شاخص پايلو ()J

1

0
9

0

7

1

2

3

4

6

5

ايستگاه
شكل  :5شاخص تنوع سيمپسون بيمهرگان بزرگ کفزي در ايستگاههاي مطالعاتي رودخانه شاهرود ()1921-29

دادند ( .)p≥0/02براساس آنالیز واریانس یکطرفه
این شاخص بین فصول مختلف ،اختالف معنیداری نشان نداد و
فصول زمستان ( ،)4/59پاییز ( ،)4/46بهار( )4/24و تابستان
( )4/05بهترتیب کمترین میزان شاخص ( )HFBIداشتند .براساس
نتایج حاصل از بررسی شاخص ( )HFBIکیفیت آب ایستگاههای
 1 ،4 ،6در طبقه عالی ،ایستگاه  ،2در طبقه خیلی خوب ،ایستگاههای
3و  7در طبقه خوب5 ،و  0در طبقه مناسب و ایستگاه  9در طبقه
نسبتاً ضعیف قرار گرفتند.

ایستگاه  4 ،6و( 1ایستگاههای باالدست) با ایستگاههای ،5
( 7 ،3ایستگاههای قسمت میانی) 0 ،و ( 9ایستگاههای پایین
دست) اختالف معنیداری داشت ( .)p ≥0/02ایستگاه  5با تمامی
ایستگاهها به استثنای ایستگاههای  0و  9دارای اختالف معنیدار
بود ( .)p≥0/02ایستگاه  3با ایستگاههای 5 ،و  9و ایستگاه 2
(ایستگاه باالدست) با ایستگاههای  0 ،5و  9و ایستگاه  7با
ایستگاههای  1 ،4 ،5 ،6و  9دارای اختالف معنیداری بودند
(.)p≥0/02
ایستگاه  0با ایستگاههای  9 ،1 ،2 ،4 ،6و ایستگاه  9نیز به
استثنای ایستگاه  5با سایر ایستگاهها اختالف معنیدار نشان

()ANOVA

P = 0/000
F = 31/090

بهار
تابستان
پاییز
زمستان

9

0

7

1

4

2

3

5

شاخص HFBI

7
6
5
4
3
2
1
0
6

ايستگاه
شكل  :6شاخص زيستي  HFBIبيمهرگان بزرگ کفزي در ايستگاههاي مطالعاتي رودخانه شاهرود ()1921-29
کمترین و بیشترین میزان شاخص زیستی BMWP/ASPT

بهترتیب در ایستگاههای  )6/21( 9و  )1/75( 6و در فصول
تابستان و زمستان محاسبه شد .ایستگاه  )7/03( 4بیشترین و

ایستگاه  )3/26( 9کمترین میزان میانگین شاخص زیستی
 BMWP/ASPTرا در طول سال بهخود اختصاص دادند .آنالیز
واریانس یکطرفه ( )ANOWAنشان داد که میزان این شاخص
511

کاربرد شاخصهای زیستی -جمعیتی در ارزیابی اکولوژیکی رودخانه شاهرود با....

محمودیفرد و همکاران

زیستی  BMWP/ASPTمشاهده نشد .براساس نتایج حاصل از
شاخص زیستی  BMWP/ASPTکیفیت آب در ایستگاههای ،6
 2 ،4و  1تمیز ،ایستگاههای 7 ،3و  0نسبتاً تمیز ،ایستگاه  5با
آلودگی متوسط و ایستگاه  9با آلودگی شدید قرار گرفتند.

در بین ایستگاههای مختلف دارای اختالف معنیداری بود
( .)p≥0/02ایستگاه 4با ایستگاههای  0 ،3 ،5و  9و ایستگاه  9با
ایستگاههای 3و  4دارای اختالف معنیداری بودند ( .)p≥0/02اما
بین فصول مختلف سال اختالف معنیداری در میزان شاخص

P = 0/000
F = 8/257

بهار
تابستان
پاییز
زمستان
9

0

7

1

4

2

3

5

شاخص BMWP/ASPT

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
6

ايستگاه
شكل  :7شاخص زيستي  BMWP/ASPTبيمهرگان بزرگ کفزي در ايستگاههاي مطالعاتي رودخانه شاهرود (.)1921-29

بحث
نتایج بهدست آمده نشان داد که تراکم و تنوع جمعیت
بزرگ بیمهرگان کفزی در ایستگاههای پایین دست و احتماالً با
آلودگی باالتر نسبت به ایستگاههای باالدست و فاقد آلودگی ،با
شدت بیشتری تحت تأثیر قرار گرفته و هر دو پارامتر روند نزولی
نشان میدهند .در فصل بهار بهعلت رشد مناسب جلبکی و دبی
مناسب آب که موضوع مطالعه دیگری بود باالترین میزان تنوع و
تراکم در طول سال مشاهده شد و در فصل تابستان کمترین
فراوانی فون کفزیان مشاهده شد .بهنظر میرسد با کاهش بارندگی
و بهدنبال آن کاهش دبی آب شرایط زیستی گروههای  EPTکه
بیشترین درصد جمعیت کفزیان را بهخود اختصاص داده بودند
نامساعدتر شده و تراکم آنها کاهش یافته است .مطالعه انجام شده
بر فون کفزیان دریای خزر نشان داد که فراوانی بیوماس بیمهرگان
در فصول بهار و تابستان بهمراتب بیشتر از فصول پاییز و زمستان
بود در این فصول فعالیتهای حیاتی از قبیل تغذیه و تولیدمثل
افزایش یافته ،بنابراین فراوانی و پراکنش آنها نیز زیاد خواهد
شد (زحمتکش .)6375 ،ورود پساب حاصل از فعالیت کارگاه
پرورش ماهی به رودخانه باعث افزایش مواد آلی معلق و مواد
مغذی در آب شده و منجر به افزایش پوشش گیاهی و باالرفتن
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تراکم کفزیان میگردد که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم از این
مواد مغذی یا پوشش گیاهی تغذیه میکنند (بزرگیماکرانی،
 .)6390آلودگیهای محیطی با افزایش موادآلی و گاه با کاهش
اکسیژن محلول در آب میتواند در افزایش اجتماعات ارگانیزمهای
مقاوم در برابر آلودگی نقش داشته باشند ( .)6999 ،Penدر فصل
تابستان با گرم شدن هوا و کاهش دبی آب شاخصهای غنا و
درصد  EPTدر ایستگاهها کاهش محسوسی را نشان دادند که در
منابع متعدد به آن اشاره شده است ( StepHensو5004 ،Farris؛
 Friesو 5005 ،Bowles؛  Lydyو همکاران5000 ،؛  Voelkerو
 .)5000 ،Rennبیشترین و کمترین درصد و غنای  EPTبهترتیب
در ایستگاههای 4و  9و در فصول زمستان و تابستان مشاهده شد.
بین ایستگاههای مختلف اختالف معنیداری مشاهده شد.
نت ایج مطالعه انجام شده بر رودخانه لویس در لهستان در
سال  5007نشان داد فراوانی الرو گروههای  EPTدر فصل
تابستان نسبت به فصول دیگر روند کاهشی داشته است (Królak
و  .)5000 ،Korycińskaمطالعات دیگر نشان میدهند که الرو
گروههای  EPTنسبت به سایر گروههای بزرگ بیمهرگان کفزی
حساسیت بیشتری نسبت به آلودگی و غلظت ترکیباتی نظیر
فسفاتها ،نیتراتها ،سولفاتها ،سولفیدها و نیز ترکیبات آلی آب
داردند لذا در فصول کم باران مانند تابستان و با کاهش
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دبی آب و باال رفتن غلظت آالیندهها و ترکیبات آلی آب فراوانی
گروههای حساس به آلودگی ازجمله  EPTکاهش مییابد
( Thiebautgو همکاران5001 ،؛  Heringو همکاران .)5004 ،در
این مطالعه گروههای  EPTبیشترین درصد فراوانی جمعیت کل
کفزیان را دارا بودند که خود گواهی بر سالمت رودخانه و کیفیت
مناسب آب رودخانه شاهرود است .در فصول کم باران چون
تابستان که غلظت ترکیبات آلی و غیرآلی آب فزونی مییابد اثرات
مخربی بر جمعیت گروههای  EPTداشته و کاهش فراوانی در
جمعیت گروههای  EPTمشاهده شد که با مطالعات محققین
دیگر مطابقت دارد ( Królakو  .)5000 ،Korycińskaایستگاه 6
که در مناطق باالدست و بکر قرار داشت شرایط مناسبی جهت
زیست گروههای حساس به آلودگی مانند گروههای  EPTفراهم
آورده بود بیشترین فراوانی فون کفزیان را دارا بود .در دو ایستگاه
آخر ( 0و  )9که در پاییندست رودخانه شاهرود قرار داشتند و
فاضالب شهری و صنعتی و غیره را دریافت میکردند شرایط
زیستی برای گروه  EPTدر مقایسه با ایستگاههای ( 4 ،6و )1
نامناسب بود لذا در این دو ایستگاه کاهش فراوانی در جمعیت
کفزیان بهویژه گروه  EPTمشاهده شد .بررسی ترکیب ساختار
جمعیت بزرگ بیمهرگان کفزی رودخانه شاهرود حاکی از غالبیت
 EPTنسبت به خانواده شیرونومیده بود.
محاسبه شاخص تنوع بیمهرگان کفزی یکی از ویژگیهای
مهم ساختاری اکوسیستم آگاهی از سالمت بیولوژیک آن میباشد
( .)6995 ،Reynoldsonشاخص شانن مقادیر بین  6-2را بهخود
اختصاص میدهد هرچقدر مقدار عددی شاخص پایین باشد
نشاندهنده آلودگی باالتر میباشد .این شاخص اطالعات مربوط
به تعداد گونههای متعلق به یک جمعیت و فراوانی نسبی آنها را
لحاظ کرده و تخمینی از ترکیب جمعیت کفزیان را بهدست
میدهد ( Heringو همکاران .)5004 ،اگر شاخص تنوع شانن
باالتر از  3باشد وضعیت آب تمیز و اگر بین  6-3باشد کمی آلوده
و اگر کمتر از  6باشد شدیداً آلوده میباشد ( .)6996 ،Masonدر
بررسی حاضر بیشترین مقدار ' Hدر ایستگاه  5/54 4و کمترین
آن در ایستگاه  0/93 ،0محاسبه گردید ،بنابراین مقادیر این
شاخص همواره بیشتر از ( 6بین  )6-5/14بود و تنها در ایستگاه
 0در فصل تابستان مقدار آن به کمتر از  6رسید ،لذا براساس
طبقهبندی فوق تمامی ایستگاهها در طبقه تمیز یا با آلودگی کم
قرار دارند .باید توجه داشت که این شاخص به تنهایی ارزیابی
دقیقی از کیفیت آب ارائه نمیدهد .زیرا ممکن است تنوع در یک
مکان آلوده برابر یا حتی بیشتر از مکان غیرآلوده باشد به نحوی
که طیف گستردهای از ارگانیسمهای مقاوم در برابر
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آلودگی و تنشهای محیطی توان زیست در چنین شرایطی را
پیدا میکنند ( Malvaerو همکاران .)6997 ،ایستگاه  4در
قسمت باالدست قرار داشت با ایستگاه  3که تحت تأثیر پساب
کشاورزی بود ،و دو ایستگاه آخر ( 0و  )9که تحت تأثیر فاضالب
صنعتی و شهری قرار داشتند دارای اختالف معنیداری در
شاخص تنوع شانن -وینر بودند (.)p≥0/02
در بررسی که روی رودخانه سان مارکوس در تگزاس انجام
شد مقدار شاخص شانن -وینر در باالدست رودخانه بیشتر از
پاییندست آن محاسبه شد ( Friesو .)5005 ،Bowles
ایستگاههای  6و  4با توجه به مناسب بودن کیفیت آب و
عدم حضور منابع آلودهکننده انسانی انتظار میرفت از تنوع باالیی
برخوردار باشند ،اما مشاهده شد که تنوع گروههای بزرگ بیمهرگان
کفزی چندان باال نبود که یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار این
کاهش تنوع ،سرعت جریان و دبی باالی رودخانه در این دو
ایستگاه بود .در این شرایط کفزیانی که سازگاری باالیی جهت بقا
در شرایط جریان تند آب را ندارند کنده و شسته میشوند ،این
ویژگی با نتایج بررسیهای انجام شده بر رودخانه الر در سال
 6390و رودخانههای حویق ،شفارود و گرگانرود و رودخانه
لوندویل آستارا مشابهت داشت (صلواتیان.)6390 ،
همچنین نتیجه بهدست آمده در این بررسی با نتایج مطالعات
جرجانی و همکاران ( )6302که روی فون کفزیان رودخانه
مادرسو پارک گلستان و همچنین پذیرا و همکاران ( )6307در
رودخانههای دالکی و حله بوشهر انجام دادند مشابهت دارد .با
افزایش سرعت آب موجودات کفزی توانایی تحمل و زیستن را در
آن شرایط از دست میدهند که نتیجه آن کاهش تراکم و تنوع
میباشد ( .)6996 ،Masonدر رودخانه کسلیان مازندران نیز از
آنجاییکه در فصل بهار درجه حرارت آب برای رشد گیاهان
آبزی و جلبکها بسیار مناسب بود ( Ramachandraو همکاران،
 .)5002بیشترین تنوع و فراوانی بزرگ بیمهرگان کفزی در این
فصل مشاهده شد .در بررسی حاضر نیز بیشترین تنوع ()H=6/1
و تراکم (تعداد  3340در مترمربع) در فصل بهار مشاهده شد.
پراکنش جمعیت بیمهرگان کفزی عواملی چون تغییرات
فصلی درجهحرارت پارامترهای شیمبایی و فیزیکی ،نوع و ثبات
بستر ،فرسایش نواحی کنارهها ،تراکم پوشش گیاهی در اطراف
رودخانهها ،نوع زیستگاه و نواحی با سرعت جریان آب زیاد و
نواحی با سرعت جریان آب کم و وجود ریز زیستگاههای فراوان
در بستر رودخانه دخالت دارد ( Tachetو همکاران .)5000 ،رابطه
بین تنوع و پایداری اکوسیستم ارتباط ساده و مستقیمی نیست
بهعنوان مثال شاخص شانن به آلودگی فلزات سنگین حساس
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نیست .زیرا این عناصر جمعیت همه گونهها را بهطور برابر کاهش
میدهند ( .)5001 ،Šporkaدر این بررسی نیز نتیجه مشابهی
بهدست آمد .هرچه آلودگی باالتر رود تنوع بزرگ بیمهرگان کفزی
بایست کاهش یافته و تراکم گروههای مقاوم افزایش یابد .با توجه
به این شاخص آلودهترین ایستگاه تحقیقاتی ( 0و  )9باید بیشترین
فراوانی گروههای مقاوم را در بین ایستگاههای دیگر داشته باشند
که بدین شکل نبود و مهمترین عامل این کاهش وجود پساب
صنایع چرمسازی و فاضالب شهری و صنعتی در این دو ایستگاه
مطالعاتی میباشد.
یکی از عوامل مهم دیگر که بررسی تنوع و تراکم گونهای
کفزیان مؤثر است ،نوع بستر میباشد (ایزدپناهی .)6373 ،در
نواحی باالدست رودخانه بستر سنگالخی ولی در نواحی پایین
دست تلفیقی از سنگی ،شنی و ماسه ای بود.
پذیرا و همکاران ( )6307در رودخانههای دالکی و حله
بوشهر مشاهده کردند که با فاصله گرفتن از ایستگاه شاهد (اول)
همانطورکه از قطر ذرات جنس بستر کاسته میشود تنوع گونهای
هم کاهش آن مییابد.
غنای تاکزونی مارگالف نیز در کل دوره بررسی و در فصول
سال تقریباً دارای روند تغییراتی مشابه با تنوع بود .ایستگاههای
با آلودگی کمتر ( )4اختالف معنیداری با ایستگاههای آلودهتر
( 0 ،3و  )9داشتند ( .)p≥0/02شاخص یکنواختی بین  0-6متغیر
بوده و هنگامی که توزیع و فراوانی تمام افراد از گونههای مختلف
در نمونه مشابهتر باشد این شاخص بهمقدار بیشینه نزدیک میشود
و در غیر اینصورت مقدارعددی شاخص به سمت صفر تمایل پیدا
میکند .نتایج بهدست آمده نشان داد افراد گروهها در ایستگاههای
با آلودگی بیشتر شباهت بیشتری داشتند.
بررسی رودخانههایی که فاقد آلودگی بوده و یا اکوسیستم
نسبتاً دست نخوردهای دارند میتواند کمک شایانی به درک علت
واقعی این موضوع بنماید ،هرچند امروزه یافتن همچنین مناطقی
آسان نیست (.)6996 ،Mason
مطالعات متعددی از شاخص زیستی  HFBIبرای طبقهبندی
آلودگی آب استفاده نمودند ( Lydyو همکاران5000 ،؛ Voelker
و 5000 ،Renn؛ 6999 ،Entrekin؛  .)6993 ،Lenatدر تحقیق
حاضر ایستگاهها براساس شاخص  HFBIدر پنج طبقه کیفی عالی،
خیلی خوب ،خوب ،متوسط و نسبتاً ضعیف قرار گرفتند .ایستگاههای
 6و  4و  1ایستگاههای با کیفیت آب عالی و ایستگاه  2با کیفیت
آب خیلی خوب ایستگاههای  3و  7خوب 5 ،و  0مناسب و ایستگاه
 9نسبتاً ضعیف طبقهبندی شدند.
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ایستگاههای  0و  9آلودهترین ایستگاهها بودند و با سه ایستگاه
( 4 ،6و ( )1دارای کیفیت آب مطلوب) اختالف معنیدار داشتند
( .)p≥0/02ایستگاه ( 4 ،6و  )1را میتوان بهعنوان ایستگاه شاهد
معرفی کرد چون در منطقه کوهستانی و بکر واقع شده بودند که
فاقد فاضالبهای شهری ،کشاورزی و صنعتی در تمام فصول سال
بود و با ایستگاههای  0 ،7 ،3 ،5و  9که همگی تحت تأثیر پسابهای
کشاورزی یا فاضالب شهری و صنعتی قرار داشتند دارای اختالف
معنیداری بودند ( .)p≥0/02ایستگاههای  0و  9نیز بیشترین
مقدار شاخص  HFBIرا داشتند.
شاخص هیلسینهوف ( )HFBIایستگاه  2اختالف معنیداری
با ایستگاههای بکر ( 4 ،6و  )1نشان نداد ( )p≤0/02و در طبقه
خیلیخوب قرار گرفت درحالیکه پساب خروجی مزرعه پرورش
ماهی قزلآال را نیز دریافت میکرد .بهنظر میرسد که با توجه به
دبی و سرعت جریان زیاد آب رود شاهرود در ایستگاه ( 2منطقه
کوهستانی) و نیز ظرفیت تولیدی پایین این مزرعه پرورشی ،توان
خودپاالیی آب در این ایستگاه بیشتر از توان تخریبی پساب
خروجی استخر ماهی بوده است و لذا آثار مخربی در ایستگاه 2
نداشت .در مطالعهای که بر روی رودخانه تجن انجام شد مشاهده
شد که پسابهای مزارع پرورش ماهی در قسمت باالدست سد
تجن بر روی  DOبیتأثیر نبوده و سطح پایین اکسیژن محلول
در ایستگاه (5بعد از استخر) نسبت به ایستگاه ( 6قبل از استخر)
بهعلت پساب زیاد مزارع و دبی کم رود تجن میباشد (بزرگی
ماکرانی.)6390 ،
در بررسی دیگری رودخانه چافرود با استفاده از شاخص
 HFBIبه طبقات خوب تا خیلیخوب طبقهبندی شد .در این
مطالعه ایستگاهی که در فاصله  5کیلومتری پاییندست خروجی
پساب قرار داشت از وضعیت کیفی مناسبتری برخوردار بود (قانع
ساسانسرایی .)6303 ،رودخانه السم که یکی از سرشاخههای
رودخانه هراز میباشد با استفاده از شاخص هلسینهوف در طبقه
کیفی خیلیخوب قرار گرفت (کمالی و همکاران .)6301 ،رودخانه
وایت ایندیانا ) (White Indianaو سرشاخههای آن طی مطالعهای
با استفاده از شاخص  HFBIدر طبقه کیفی خیلیخوب تا خیلی
بد قرار گرفتند (.)5003 ،Washington
باید توجه داشت که هرگاه تغییرات معنیداری در جمعیت
کفزیان رخ دهد باید انتظار تغییر در بیش از یک سنجه داشت.
متفاوت بودن گونهها و میزان حضور آنها در نقاط مختلف
رودخانه میتواند با عوامل متعددی چون خصوصیات زیستشناسی
گروههای مختلف زیستی ،ساختار بستر ( )6975 ،Lindesaardو
اندازه ذرات ( ،)6909 ،Gryzbkowskaفراوانی مواد
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غذایی و مقدار موادآلی ( ،)6907 ،Johnsonنقش تغذیهای ماهیان
از موجودات کفزی ( ،)6911 ،Paineخصوصیات شیمیایی و فیزیکی
حاکم بر محیط زیست از جمله میزان اکسیژن محلول (،Brundin
 ،)6927درجه حرارت ( )6975 ،Lindesaardو  ....ارتباط داشته
باشد.
براساس نتایج حاصل از شاخص زیستی BMWP/ASPT
کیفیت آب در ایستگاههای  2 ،4 ،6و  1تمیز ،ایستگاههای 7 ،3و
 0مشکوک به آلودگی ،ایستگاه  5احتمال آلودگی متوسط و
ایستگاه  9با آلودگی شدید تشخیص داده شد که این طبقهبندی
با طبقهبندی شاخص زیستی هیلسینهوف ( )HFBIروند نسبتاً
مشابهی داشت.
همانگونه که قبالً اشاره شد یک شاخص به تنهایی
نمیتواند وضعیت سالمت اکوسیستم آبی را بیان کند لذا در
ارزیابی زیستی منابع آبی از چندین شاخص زیستی و جمعیتی
استفاده میشود ( Lydyو همکاران .)5000 ،در این برسی نیز از
چندین شاخص زیستی و جمعیتی استفاده شد که نتایج این
شاخصها تا حد زیادی مشابه و موافق یکدیگر بود.
با توجه به مقادیر شاخصهای زیستی و جمعیتی میتوان
چنین استنباط کرد که توان خود پاالیی باال ،دبی و سرعت جریان
باالی رودخانه شاهرود علیرغم عوامل و عوارض تهدیدکننده
(پساب کشاورزی ،فاضالب شهری و صنعتی) مانع از برهم خوردن
زیاد کیفیت آب این رودخانه شده است .از اینرو پر واضح است
که عوامل محیطی از جمله پسابهای کشاورزی ،مزارع پرورش
ماهی ،فاضالب شهری و صنعتی و معادن وضعیت سالمت منابع
آبی را تحت تأثیر قرار میدهند .امید است که با ارزیابی اکولوژیک
اکوسیستمهای آبی به کمک ساختار جمعیت کفزیان بتوان به
روند توصیفی مناسبی از وضعیت سالمت و توان خود پاالیی منابع
آبی پی برد و براساس توان خودپاالیی اکوسیستمهای آبی
تصمیمات کالن در جهت مدیریت بهتر و کاربردیتر اتخاذ نمود.
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