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چکیده
اهمیت ماکروبنتوزها نهتنها بهدلیل حضور آنها در زنجیره غذایی میباشد ،بلکه وجود یا نبود برخی از گونههای کفزی نشاندهنده کیفیت
آب ازنظر میزان آلودگی میباشد .در تحقیق حاضر ماکروبنتوزهای رودخانه شاپور استان فارس طی یک دوره یکساله از آبان سال  1390تا آذرسال
 1391در  6ایستگاه در  4فصل مورد بررسی قرار گرفت .جهت نمونهبرداری از ماکروبنتوزها در ماه دوم هر فصل از نمونهبردار سوربر و اکمن
استفاده شد .پس از شناسایی ماکروبنتوزها با استفاده از کلیدهای شناسایی ،فراوانی آنها در فصول مختلف مورد بررسی قرار گرفت .میزان اکسیژن،
دما pH ،در زمان نمونهبرداری ماکروبنتوزها نیز اندازهگیری شد .در این تحقیق تعداد  6گروه از ماکروبنتوزها شامل یکروزهها
( ،)Ephemeropteraدوباالن ( ،)Dipteraبالموداران ( ،)Trichopteraشکمپایان ( ،)Gasteropodaبهارهمانندها (،)Plecoptera
سنجاقکها ( )Odonataدر تمام ایستگاهها شناسایی شدند .مقایسه میزان فراوانی گروههای مختلف نشان داد که بیشترین تعداد گونههای
شناساییشده متعلق به راسته یکروزهها ( )Ephemeropteraبا  51درصد بوده و بعد از آن بهترتیب راسته دوباالن ( )Dipteraبا  23درصد،
بالموداران ( )Trichopteraبا  ،%18/5شکمپایان ( )Gasteropodaبا  ،%2/5بهاره مانندها ( )Plecopteraبا  %2/5و سنجاقکها
( )Odonataبا  %2/3قرار داشتند .میزان فراوانی ماکروبنتوزها در فصل بهار ( 8300عدد در مترمربع) بیشتر از سایر فصول بود و کمترین میزان
در فصل پاییز ( 3650عدد در مترمربع) مشاهده شد .اکسیژن محلول فقط در دو فصل بهار و زمستان اختالف معنیدار داشت ( )p<0/05و
باالترین مقدار ( 8/3میلیگرم در لیتر) در زمستان ثبت شد .درجه حرارت بین چهارفصل بهار ،تابستان ،پائیز و زمستان اختالف دار معنیدار نشان
داد ( .)p<0/05باالترین مقدار  pHدر فصل تابستان ثبت شد که با سایر فصول اختالف معنیدار داشت ( .)p<0/05درخصوص شاخصهای
تنوع ،بیشترین و کمترین میزان تنوع شانون در پاییز ( )1/999و بهار ( ،)1/706بیشترین و کمترین میزان غالبیت سیمپسون بهترتیب در بهار
( )0/38و پاییز ( )0/29و بیشترین میزان یکنواختی کامارگو در پاییز ( )0/538و کمترین میزان آن در بهار ( )0/423اندازهگیری شد .نتایج
این تحقیق نشان دادند که یکروزهها درمجموع  12ماه بررسی باالترین فراوانی را در مقایسه با سایر گونهها داشتند.
کلمات کلیدی :ماكروبنتوز ،رودخانه شاپور ،تنوع زیستی ،فراوانی

* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

mjkhodadadi@gmail.com
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مقدمه
انسان بهرغم استفادههای گوناگون از آب رودخانهها ،بهعلت
توسعه جوامع بشری و گسترش صنایع ،همواره از منابع مهم آلودگی
و کاهش کیفیت آبهای جاری بوده است (گیالنی و همکاران،
 .)1392از آنجاکه در اکوسیستمهای جاری ،جریان آب در هرلحظه
باعث تغییر پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب میشود ،ارزیابی رودخانهها
با استفاده از موجودات کفزی رودخانه که در بستر هستند ،نسبت به
پارامترهای فیزیکوشیمیایی مناسبتر است .ماکروبنتوزها ،مواد آلی را
تجزیه کرده و در اکوسیستمهای آبی ،دومین و سومین سطح غذایی
را تشکیل میدهند ( Keshavarzو همکاران .)2016 ،ماکروبنتوزها
بهعنوان نشانگر اثر توسعه بر محیط و همچنین نشانگر توانی محیط
برای حمایت از زندگی و تنوع در مطالعات اکولوژیک و بررسی آثار
زیستمحیطی ناشی از فعالیت انسان اهمیت دارند ( Markو همکاران،
2016؛ طباطبایی و همکاران .)1389 ،بعضی از گونههای ماکروبنتوزی
مانند برخی از بالموداران و یکروزهها شاخصهای بیولوژیکی در
تشخیص کیفیت آب از نظر آلودگی محسوب میشوند .گونههای
بیولوژیک ،موجودات مختلفی هستند که در شرایط زیستمحیطی
مخصوصی میتوانند زندگی کنند و در غیر این شرایط نمیتوانند به
حیات خود ادامه داده و از اکوسیستم آن منطقه حذف میشوند
( Putroو همکاران2015 ،؛  Putroو 2015 ،Pawar؛ .)2012 ،Hariyati
درجه حساسیت این موجودات نسبت به تغییرات محیطی و
اکولوژیکی از قبیل درجه حرارت ،اکسیژن و وجود انواع آلودگیها و
سایر عوامل فیزیکی و شیمیایی متغیر میباشد .انتخاب آنها بهعنوان
شاخص بیولوژی منطقی بهنظر میرسد .با توجه به اینکه اکثر
گونههای ماکروبنتوزی ساکن و غیرمهاجر هستند ،درنتیجه تغییر در
ساختار جمعیتی و تنوع آنها میتواند بهعنوان شاخص زیستی در
جهت تعیین ورود استرس در اکوسیستمهای آبی باشد ( Walageو
 .)2016 ،Canenciaبا توجه به مطالب یادشده در شناسایی و تعیین
تراکم و پراکنش بنتوزها فاکتورهای زیادی مؤثرند که از آن جمله
میتوان به میزان مواد آلی ،اکسیژن ،حرارت ،pH ،ذرات رسوبی نوع
رسوبات ،نحوه تغذیه بنتوزها ،فعال شدن شکارچیان ،ثبات یا عدم
ثبات فیزیکی بستر ،مرگ و میر ،مهاجرت به مناطق دیگر و  ...اشاره
نمود ،لذا پیدا کردن رابطه منطقی میان تراکم ماکروبنتوزها و سایر
عوامل محیطی بهسادگی میسر نبوده و درواقع با در نظر گرفتن یک
فاکتور محیطی امکانپذیر نمیباشد ( Giovanniو همکاران2015 ،؛
 Hunterو همکاران2012 ،؛  Holmeو .)1984 ،Mcintyre
بسیاری از این موجودات (بنتوزها) غذای اصلی ماهیان کفزی
و حتی گروهی از ماهیان پالژیک را تشکیل میدهند ،آنها نقش
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بسیار مهمی را در چرخش و چرخش دوباره مواد مغذی در
اکوسیستمهای آبی بازی میکنند ( Mustaphaو  .)2015 ،Yakubuبا
وجود اینکه موجودات کفزی تقریباً در بستر تمامی اکوسیستمهای
آبی پراکندهاند (میردار ،)1383 ،اما با توجه به شرایط حاکم بر منطقه
تنوع و تراکمهای متفاوتی را نشان میدهند ( Prabhuو همکاران،
 .)2016ماکروبنتوزها مواد آلی با منشأ درونزا و برونزا را معدنی
کرده و میتوانند بهعنوان نمایهای از میزان کل تولیدات و شاخص
زنده محسوب شوند .مقدار سالیانه تولید ماهی بر اساس ماکروبنتوزها
قابل برآورد بوده بهطوریکه در مناطق دارای تراکم باالی بنتوز تولید
ماهی بیشتری نیز برآورد شده است (میرزاجانی.)1382 ،
مطالعه و کسب اطالعات در رابطه با میزان تراکم ،بیوماس و
تولید ثانویه موجودات کفزی بهویژه ماکروبنتوزها در اکوسیستمهای
آبی میتواند بهعنوان شاخصی برای شناخت بیشتر منابع آبی و ارزیابی
ظرفیتهای شیالتی و درنتیجه تعیین پتانسیل بهرهبرداری از ذخایر
کفزیان مورداستفاده قرار گیرد (نیکویان .)1375 ،درواقع استفاده از
بیمهرگان کفزی برای تشخیص آلودگی رودخانهها بر این فرض
استوار است که نهرها و رودخانههایی که تحت تأثیر عوامل آالینده
نیستند ،تاکسونهای کفزی تنوع بیشتری داشته و گونههای
غیرمقاوم در آنجا غالبیت دارند و برعکس آنهایی که تحتفشار
آلودگی قرار دارند تنوع کمتری داشته و گونههای مقاوم غالباند
( Ekerothو همکاران .)2016 ،بر همین ظرفیت ماکروبنتوزها در
تحقیقات مختلفی موردبررسی قرار گرفتهاند .گیالنی و همکاران
( )1392فون ماکروبنتوزهای رودخانه تجن را مورد بررسی قرار دادند
و نتیجه گرفتند که میزان تنوع و تراکم در فصول گرم سال افزایش و
در فصل سرد سال در رودخانه تجن کاهش مییابد ،باقریتوانی و
جمالزاده ( )1393به بررسی شاخصهای بومشناختی و زیستی
ماکروبنتوزهای ناحیه مصبی رودخانه شیرود منتهی به دریای خزر
پرداختند و عنوان کردند که فاکتور شوری سبب تغییر تراکم شده
است اما  pHتأثیری بر روی تنوع و تراکم نداشت و همچنین دما نیز
در فصول مختلف باعث تغییر در تنوع و تراکم ماکروبنتوزها شد،
پروندی و همکاران ( ،)1395رودخانه جاجرود را با استفاده از ساختار
جمعیت ماکروبنتوزها مورد بررسی قرار دادند .براساس نتایج این
تحقیق تعداد  1136ماکروبنتوز در  6راسته و  25خانواده شناسایی
شد .بیشترین فراوانی متعلق به راسته  Ephemeropteraبا 52/56
درصد فراوانی و کمترین فراوانی متعلق به راسته  Coleopteraبا 0/07
درصد فراوانی بوده است .همچنین صائب و همکاران ( ،)1395در
بررسی به شناسایی جوا مع ماکروبنتوزی رودخانه هراز پرداختند و 2
شاخه 3 ،رده 11 ،راسته و  16خانواده شناسایی کردند Sivadas .و
همکاران ( )2013وضعیت سواحل نواحی استوایی را با
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استفاده از شناسایی و بررسی تنوع ماکروبنتوزها مورد بررسی قرار
دادند و نتیجه گرفتند که تغییر در درجه حرارت بر روی الگوی
پراکنش ماکروبنتوزهای منطقه مورد مطالعه مؤثر است Patial .و
همکاران ( ،)2015تنوع ماکروبنتوزها را در رودخانه بیهار هند را مورد
بررسی قراردادند و نتایج آنها نشان داد که وجود گونههای مختلف
نرمتنان در این آبها ،نشاندهنده شرایط خوب محیط و غیرآلوده این
رودخانه هستند Sarker .و همکاران ( ،)2016ساختار جمعیتی
ماکروبنتوزها را در سواحل بنگالدش مورد بررسی قرارداد و نتایج آنها
نشان داد که جمعیت ماکروبنتوزها همبستگی مثبتی با شوری،
سختی و  TDSو همبستگی منفی با قلیائیت و  DOداشت.
رودخانه شاپور با طول  220کیلومتر ،از ارتفاعات شمال شرقی
کازرون سرچشمه گرفته و پس از طی مسیری کوهستانی ،وارد دشت
خشت شده و درنهایت در استان بوشهر به رود دالکی پیوسته و با نام
رود حله به خلیجفارس میریزد .بهمنظور بهرهبرداری بیشتر از این
رودخانه دو سد بر روی این رودخانه بسته شده که باعث شده است
رودخانه بسیاری از توانها و کارکردهای خود را از دست بدهد .باتوجه
به اینکه مطالعه و کسب اطالعات در رابطه با میزان تراکم ،بیوماس
و تولید ثانویه موجودات کفزی بهویژه ماکروبنتوزها در اکوسیستمهای
آبی میتوانند بهعنوان شاخصی برای شناخت بیشتر منابع آبی باشند
(نفیسی ،)1380 ،در این تحقیق سعی شده است تا با بررسی
فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و شناسایی گونههای بنتوزی در طول
رودخانه شاپور ،ارزیابی از وضعیت کیفی این رودخانه بهدست آید.
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جدول  :1موقعیت جغرافیایی ایستگاههای نمونهبرداری با استفاده از
دستگاه  GPSدر رودخانه شاپور
شماره ایستگاه

نام ایستگاه

N

E

1

چشمه ساسان

51˚23 َ ″7

29˚ 28 َ ″34

2

تنگ چوگان

51˚ 20 َ 13 ″

29˚ 28 َ 10 ″

3

رشن آباد

51˚ 16 َ 6 ″

29˚ 28 َ 13 ″

4

چیتی

51˚5 َ 26 ″

29˚19 َ 15 ″

5

شکستیان

51˚ 10 َ 19 ″

29˚ 19 َ 15 °

6

بوشگان

51˚ 5 َ 18 ″

29˚ 20 َ 36 ″

مواد و روشها
تعیین ایستگاههای نمونهبرداری :این تحقیق بهمدت  12ماه
(از آبان  1390تا آذر  )1391بهطول انجامید .طول مسیر مورد مطالعه
 100کیلومتر بود که  6ایستگاه در طول رودخانه براساس شرایط ویژه
رودخانه و توپوگرافی منطقه انتخاب گردید .برای داشتن ارزیابی درست
از منطقه موردمطالعه بازدید مقدماتی از سواحل منطقه بهعمل آمد.
در انتخاب این  6ایستگاه سعی شده که تمام منطقه عبور رود از سرچشمه
تا برخورد با رود دالکی مورد بررسی قرار گیرد (جدول 1و شکل.)1
روش نمونهبرداری :نمونهبرداری در ماه دوم هر فصل انجام شد،
در چهار ایستگاه اول از نمونهبردار سوربر استفاده شد و در ایستگاه
پنجم و ششم بهدلیل ریز بودن بافت بستر و عمق بیشتر آب از
نمونهبردار اکمن استفاده شد .بهمنظور دقت بیشتر جهت آنالیز آماری
و تأیید آن ،نمونهبرداری در هر نوبت با سه تکرار انجام گرفت .سپس
نمونهها به ظروفی که حاوی فرمالین  5درصد بودند انتقال داده شد
که روی هر ظرف با برچسب ،مشخصات ایستگاهی ثبت گردید.

شکل  :1ایستگاههای نمونهبرداری در رودخانه شاپور

سپس نمونهها به آزمایشگاه انتقال داده شده و بهوسیله استریو
میکروسکوپ شناسایی و بهوسیله کلید شناسایی طبقهبندی شد.
جهت شناسایی بنتوزها از کلیدهای شناسایی ( Keshavarzو همکاران،
2016؛ نفیسی )1380 ،استفاده شد و با کمک خصوصیات ظاهری
شناسایی تا حد خانواده انجام شد .ثبت مشخصههای محیطی اکسیژن،
دما (سانتیگراد) pH ،با استفاده از دستگاههای پرتابل  HQ40dدر
محل آزمایش اندازهگیری شد.
شاخصهای تنوع گونهای :شاخصهای تنوع گونهای براساس
فرمولهای زیر محاسبه شدند (1994 ،Krebs؛
:)1949

 Shannonو ،Weaver
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جعفری و همکاران

در فصل پاییز اکسیژن محلول افزایش یافت و این سیر صعودی تا
زمستان ادامه پیدا کرد تا به  8/3میلیگرم در لیتر رسید .اکسیژن
محلول تمامی فصول دارای اختالف معنیدار در سطح  0/05با یکدیگر
بودند .تغییرات  pHدر فصول مختلف نوسانات زیادی از خود نشان
نداد (جدول .)2

شاخص غنای گونهای مارگالف:

شاخص تنوع گونهای شانون– وینر:

گروههای ماكروبنتوزی :جدول  3گروههای ماکروبنتوزی شناسایی

شاخص تنوع گونهای سیمپسون:

شده در ایستگاههای مورد بررسی رودخانه شاپور  1390-1391را
نشان میدهد .شکل  ،2تصویر گونههای ماکروبنتوز شناساییشده در
رودخانه شاپور را نشان میدهد.

تجزیه و تحلیل دادهها :از نرمافزار  Spssو از آزمون آنالیز واریانس
یکطرفه و آزمون چند دامنه توکی جهت مقایسه دادهها با یکدیگر
استفاده شود .از برنامههای  Excelبرای ترسیم نمودارها استفاده شد.

فراوانی ماكروبنتوزها در فصل زمستان :در جدول 4و شکل،3
در فصل زمستان ،ایستگاه دوم بیشترین تعداد خانواده و ایستگاه ششم
کمترین تعداد خانواده ماکروبنتوزها را دربرداشت .بالموردان بیشترین
تعداد را در هر مترمربع و شکمپایان کمترین تعداد را در هر مترمربع
داشتند.

نتایج

فراوانی ماكروبنتوزها در فصل بهار :فراوانی ماکروبنتوزها در
فصل بهار به تفکیک ایستگاهها در دوره نمونهبرداری در جدول  5و
شکل  4آورده شده است ،در فراوانی ماکروبنتوزها بهطورکلی 8040
عدد در مترمربع ثبت گردیده است .مقایسه ایستگاههای نمونهبرداری
نشان داد که ایستگاه چهارم از فراوانی بیشتری نسبت به سایر
ایستگاهها و ایستگاه پنجم از فراوانی کمتری نسبت به سایر ایستگاهها
برخوردار بودند.

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب :درجهحرارت آب در
فصل تابستان بیش از سایر فصول و در زمستان کمترین درجه حرارت
را داشت ،بهطوریکه میانگین درجهحرارت در فصل تابستان
 31/0±2/20و در فصل زمستان  13/7±0/2بود .درجه حرارت فصل
بهار و زمستان دارای اختالف معنیدار در سطح  0/05بودند درحالی
که تابستان و پائیز فاقد اختالف معنیدار با خود و فصول بهار و
زمستان بودند .در بین فصول مختلف کمترین میزان اکسیژن محلول
در فصل تابستان با میانگین  4/3میلیگرم در لیتر اندازهگیری شد که

جدول  :2مقایسه میانگین تغییرات پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب
بهار

فصل

پاییز

تابستان

زمستان

مشخصه
اکسیژن محلول (میلیگرم بر لیتر)
درجه حرارت (سانتیگراد)
pH

5/11±5/0
26/0 ±0/18a
8/0±0/2a
a

ab

3/4 ±0/2
31/2 ± 0/20b
3/8 ±0/11a

ab

2/7 ±0/12
19 ± 0/41c
1/8 ±0/23a

b

3/8 ±0/20
13/7 ± 0/2d
9/7 ±0/8 a

حروف غیرمتشابه نشاندهنده وجود اختالف معنیدار در سطح  0/05میباشد.

جدول  :3گروههای ماكروبنتوزی شناسایی شده در ایستگاههای مورد بررسی رودخانه شاپور 1390-1391
خانواده
Caenidae ecitonoridae
Canis rivulorum
Hydropsychidae
Glossosomatidae
Hydropuilidae
philopotamidae
Ephemerella sp.
Chironomidae
Gulicidae simulidae
Lymnae sp.
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راسته
Ephemeroptera
Odonata
Trichoptera

Plecoptera
Diptera
Gasteropoda
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ج

ب

الف

ز

ر

د

شکل  :2گونههای ماكروبنتوز شناساییشده در رودخانه شاپور الف -راسته یکروزهها ،ب -راسته سنجاقکها ،ج -بهارهمانندها ،د -بالموداران،
ر -دوباالن ،ز -شکمپایان
جدول  :4فراوانی گروههای مختلف ماكروبنتوزها در نمونهبرداری فصل زمستان  1390در رودخانه شاپور (عدد در مترمربع)
ایستگاه

2

1

4

3

6

5

جمع كل

ماكروبنتوز
یکروزهها

875± 658/11a
a

سنجاقکها
بال مو داران
بهاره مانندها
a

دو باالن
شکم پایان
جمع کل

50± 62/3

175± 180/2
a

b

75±54/1
-

a

150± 140/21b

50±49/2
1225

a

775± 625/21c

25± 43/22

925± 600/13

1250±895/10d

b

550±326/11 e
a

-

125±45 /12

b

75± 32/20

b

50± 31/14

-

b

75± 37/1

-

1300

900

c

200± 196/11
c

-

d

100± 102/15

75±86/12

cb
c

75± 23/16
d

75±49/2

25±23/2

250± 45/13 f
a
e

75± 33/15
140± 90/15
d

d

18± 9/2

25± 20/1

3850
250
1490
218
350

25± 28/2

-

-

150

1625

750

508

6658

حروف غیرمتشابه نشاندهنده وجود اختالف معنیدار در سطح  0/05میباشد.
Gasteropoda

Diptera

2%

6%

Plecoptera

4%
Trichoptera

23%
Ephemeroptera

61%
Odonata

4%
شکل  :3تركیب تشکیلدهنده ماكروبنتوزهای رودخانه شاپور در فصل زمستان 1391
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جدول  :5فراوانی گروههای مختلف ماكروبنتوزها در نمونهبرداری فصل بهار  1391در رودخانه شاپور (عدد در مترمربع)
1

2

3

4

5

6

جمع كل

ایستگاه

1025± 32/12 d
100± 24/11 a
300± 40/11 a
25± 3/21 a

200± 12/24 a
25± 8/1 b
850± 140/15 a
25± 9/11 a
300± 235/12 a
25± 5/68 a

850± 111/06 c
-

1625± 243/05 e
-

750± 215/4 b
-

750± 200/10 b
-

50± 1/20 b
75± 10/21 b
1050± 243/2 b
-

200± 98/1 c
550± 324/12 c
-

175± 70/2 d
25± 14/20 a
75± 33/12 b

190± 96/01 e
25± 16/12 a
75± 22/10 b

4900
125
1465
150
1200
200

1450

1425

2025

2375

1025

1040

8040

ماكروبنتوز
یکروزهها
سنجاقکها
بالموداران
بهارهمانندها
دوباالن
شکمپایان
جمع

حروف غیرمتشابه نشاندهنده وجود اختالف معنیدار در سطح  0/05میباشد.
Gasteropoda

Gasteropoda

2%

4%

Diptera
24%

Ephemeroptera

Plecoptera

Ephemeroptera

49%

2%

55%

Diptera
25%

Plecoptera

4%
Trichoptera

16%

Odonata
2%

Trichoptera

Odonata
1%
شکل  :4تركیب تشکیلدهنده ماكروبنتوزهای رودخانه شاپور در

شکل  :5تركیب تشکیلدهنده ماكروبنتوزها رودخانه شاپور در فصل

فصل بهار سال 1391

تابستان 1391

فراوانی ماكروبنتوزها در فصل تابستان :بهطورکلی فراوانی
ماکروبنتوزها در فصل تابستان پایینتر از فصل بهار است .در این فصل
برخالف فصل بهار بیشترین فراوانی در ایستگاه دوم دیده میشود
(جدول  6و شکل  .)5در ایستگاه دوم همه ماکروبنتوزهای شناسایی
شده ،مشاهده شده است و کمترین تعداد گونههای شناساییشده ،در

16%

ایستگاه چهارم و پنجم دیده میشود که در هرکدام از این ایستگاهها
تنها سه نوع ماکروبنتوز مشاهدهشده است .یکروزهها تقریباً نیمی از
ترکیب تشکیلدهنده ماکروبنتوزها را شامل میشود که در همه
ایستگاهها این ماکروبنتوز حضورداشته است.

جدول  :6فراوانی گروههای مختلف ماكروبنتوز در نمونهبرداری فصل تابستان  1391در رودخانه شاپور (عدد در مترمربع)
ایستگاه

2

1

4

3

6

5

جمع كل

ماكروبنتوز
b

c

750 ± 324/17
100± 56/13 b

یکروزهها
سنجاقکها
بالموداران

a

550± 243/21
100± 24/11 a
-

125± 123/10
25± 19/10 b
625 ± 232/20 a

بهارهمانندها
دوباالن
شکمپایان

225± 120/31 a
50± 14/11 a

50± 25/12 a
200 ± 69/10 b
75 ± 22/20 b

100 ± 63/13 b
750 ± 361/22 c
50 ± 18/15 a

جمع کل

925

1100

1750

حروف غیرمتشابه نشاندهنده وجود اختالف معنیدار در سطح  0/05میباشد.
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d

d

1050 ± 419/21
75± 25/19 c
450 ± 230/11
1575

e

375± 243/15
125± 65/3 d

f

400± 118/14
150± 80/22e

3250
125
1075

25± 17/09 c
-

25 ± 12/11 d
62± 20/13c

200
1625
240

525

640

6515
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 7میانگین ماکروبنتوزها در این فصل  4665عدد در مترمربع بوده
است .در ایستگاه اول نیز همه گونههای ماکروبنتوز مشاهدهشده است
(شکل .)6

فراوانی ماكروبنتوزها در فصل پاییز :نکته قابلتوجه در بررسی
فراوانی ماکروبنتوزها در این فصل این است که دوباالن در فصل پاییز
بیشترین فراوانی در بین ماکروبنتوزها را داشتند .با توجه به جدول

جدول  :7فراوانی گروههای مختلف ماكروبنتوزها در نمونهبرداری فصل پاییز  1391در رودخانه شاپور (عدد در مترمربع)
ایستگاه

2

1

5

3

4

525 ± 180/24

-

-

25± 19/22 b

-

50± 31/12 a

جمع كل

6

ماكروبنتوز
یکروزهها

a

500± 35/11

50± 16/21 a

سنجاقکها
بالموداران

b

a

100± 26/10
-

b

c

500± 356/11

-

50± 31/2 b

25± 14/11 a

100 ± 106/20

-

شکمپایان

25± 27/21 a

50 ± 62/15 b

-

75± 56/12c

جمع کل

750

800

572

725

بهارهمانندها

125± 100/12

c

25± 20/11 a
a

دوباالن

125± 75/12

b

75± 56/12

d

75± 23/12

1200

50 ± 39/12 a

175

220 ± 199/11

1140

-

100

550 ± 400/30

1900

-

-

150

700

695

4665

220 ± 175/1

c

d

e

-

575± 450/22

d

550 ± 362/10

e

حروف غیر متشابه نشاندهنده وجود اختالف معنیدار در سطح  0/05میباشد.
Gasteropoda
%

Ephemeroptera
%

Gasteropoda

2%

Diptera
%

Odonata
%

Diptera
22%

Ephemeroptera

Plecoptera

51%

3%
Trichoptera

شکل  :6تركیب تشکیلدهنده ماكروبنتوزها در رودخانه شاپور

Odonata
3%
شکل  :7تركیب تشکیلدهنده ماكروبنتوزها در رودخانه شاپور -1391

در فصل پاییز 1391

1390

Trichoptera
%

19%

Plecoptera
%

نشان میدهد که بین ایستگاههای مختلف ازنظر فراوانی تفاوت وجود
دارد و ایستگاه  4باالترین فراوانی و ایستگاه  6کمترین فراوانی را در
طول دوره بررسی نشان داده است.

فراوانی كلی ماكروبنتوزها در طول سال :فراوانی ماکروبنتوزها
در طول سال به تفکیک ایستگاهها در دوره نمونهبرداری در جدول 8و
شکل 7آورده شده است .بررسی میزان فراوانی ماکروبنتوزها در ایستگاهها

جدول  :8فراوانی گروههای مختلف ماكروبنتوز در نمونهبرداری سال  1390و  1391در رودخانه شاپور (عدد در مترمربع)
ماكروبنتوز

1

2

3

4

5

6

جمع

یکروزهها
سنجاقکها
بالموداران
بهارهمانندها
دوباالن
شکمپایان

2950
300
125
75
825
150

575
100
2900
200
650
225

2900
25
175
200
1875
50

3925
0
550
75
1575
100

1675
125
600
50
475
75

1550
140
575
50
500
50

13575
690
4925
650
5900
650

جمع

4425

4650

5225

6225

3000

2865

26390
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در جدول  ،9شاخصهای تنوع زیستی شامل تنوع شانون،
غالبیت سیمپسون و یکنواختی کامارگو در رودخانه شاپور در کل دوره
مورد بررسی نشان داده شده است.
جدول  :9شاخصهای تنوع رودخانه شاپور در كل سال
()1391-1390
شاخص/فصل

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

تنوع شانون وینر
غالبیت سیمپسون
یکنواختی کامارگف

1/706
0/38
0/423

1/868
0/341
0/47

1/999
0/29
0/538

1/829
0/361
0/461

در شکل  ،8شاخصهای تنوع زیستی شامل شانون ،سیمپسون
و کامارگو در کل دوره در ایستگاههای مختلف نشان دادهشده است.
بر این اساس باالترین تنوع شانون در ایستگاه  ،6باالترین میزان
غالبیت سیمپسون در ایستگاه  3و باالترین مقدار شاخص کامارگو در
ایستگاه  6مشاهده شد.

شکل  :8شاخصهای تنوع رودخانه شاپور در كل سال
()1391-1390

بحث
موجودات ماکروبنتوزی میتوانند بهعنوان یک شناساگر دقیق
برای اندازهگیری وسعت آلودگی اکوسیستم باشند .پراکنش ،ترکیب
و حضور جمعیتهای بنتیکی نشانگرهای کیفیت آب و رسوبات و
وضعیت تروفی در خاک و آب هستند ( Putroو همکاران.)2015 ،
ازجمله عوامل محیطی که در تراکم یا پراکندگی موجودات بنتیک در
یک اکوسیستم کوچک دخالت دارد ،فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی
میباشد ( Keshavarzو همکاران .)2016 ،براساس نتایج پارامترهای
فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه شاپور در فصل بهار با زمستان
اختالف معنیداری نشان داد که علت آن کاهش دما در منطقه در
238

فصل زمستان میباشد .درحالیکه دما ،در فصل بهار و تابستان و پائیز
فاقد اختالف معنیداری بود .دمای آب از پارامترهای مهم مؤثر بر روند
رشد و تولیدمثل بیمهرگان موجود و بهدنبال آن افزایش و یا کاهش
تنوع زیستی رودخانه از نظر زیستی و افزایش یا کاهش قدرت آالینده
آب میباشد ( Ekerothو همکاران .)2016 ،در تحقیق شربتی و
همکاران ( )1391که بر روی شناسایی و تعیین فراوانی و زیتوده
جوامع ماکروبنتوزی دریایی خزر انجام شد ،تفاوت معنیدار را در
فصول گزارش کرده و عنوان کردند که این تفاوت بر روی فراوانی
ماکروبنتوزها مانند تحقیق حاضر نیز مؤثر است به شکلی که
بیشترین فراوانی در فصل تابستان و کمترین فراوانی در فصل پاییز
بهدست آمد.
 pHیکی دیگر از فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب است که
تأثیرات عمدهای بر ساختار جمعیتی و تنوع آبزیان و شاخصهای
زیستی دارد .بهطورکلی  pHرودخانهها کمی قلیایی است و در
محدوده  7/5 – 8/4نسبتاً ثابت میباشد.
میانگین اکسیژن محلول در رودخانه شاپور در بین تمامی فصول
اختالف معنیداری نشان داد .حداکثر اکسیژن محلول در فصل
زمستان ( 8/3میلیگرم بر لیتر) و حداقل میزان اکسیژن محلول در
فصل تابستان ( 4/3میلیگرم بر لیتر) بوده است که در واقع
نشاندهنده رابطه معکوس بین مقادیر اکسیژن محلول و دما در سال
میباشد .میزان اکسیژن به عواملی مثل دما ،میزان جریان (دبی) و
نوع سیستم ارتباط دارد ( Mohanو همکاران )2013 ،که با توجه به
روند افزایش اکسیژن از تابستان به پائیز و زمستان مؤید تأثیر دما بر
میزان اکسیژن است که با کاهش دما میزان اکسیژن محلول افزایش
مییابد ( Munizو  .)2015 ،Yakubuکاهش میزان اکسیژن و افزایش
میزان دما در فصل تابستان حائز اهمیتی است که با قوانین شیمیایی
انحالل گازها مطابقت دارد ،بهطوریکه هرچه مقدار دما افزایش پیدا
کند میزان انحالل اکسیژن در آب کاهش پیدا میکند که این موضوع
توسط  Thilagavathiو همکاران ( )2013نیز در تحقیقی که به بررسی
و تنوع ماکروبنتوزهای مانگرو در هند پرداختند در بخش بررسی
پارامترهای محیطی عنوان کردند که درجهحرارت و شوری تأثیر
مستقیمی بر روی اکسیژن محلول دارند.
در منطقه مورد مطالعه حداکثر درجهحرارت در فصل تابستان
 31/2درجه سانتیگراد و حداقل آن در فصل زمستان  13/7درجه
سانتیگراد به ثبت رسیده است و با توجه به تأثیری که درجه حرارت
بر تغییرات اکسیژن محلول دارد ،میتوان گفت دما عاملی مؤثر بر
پراکنش و تعداد گونههای بنتوزی رودخانه است ( Kumarو همکاران،
 .)2016در تحقیقات باقریتوانی و جمالزاده ( )1393چنین نتیجهای
نیز بهدست آمد و نتایج نشان داد که افزایش و کاهش دما
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در فصول مختلف سال باعث تغییر در تنوع و تراکم ماکروبنتوزها شده
است که مشابه یافتههای این تحقیق است.
براساس نتایج این بررسی بیشترین فراوانی ماکروبنتوزها در
فصل بهار ( 8040عدد در مترمربع) و کمترین آن در فصل پائیز
( 4665عدد در متر مربع) ثبت گردیده است .تغییرات و نوسانات
مشاهده شده در میزان فراوانی و تنوع ماکروبنتوزها در منطقه مورد
مطالعه طی بررسی حاضر میتواند ناشی از تغییرات شرایط محیطی
در منطقه باشد .توزیع و فراوانی کلیه گونههای جانوری در طبیعت
نتیجه تأثیر متقابل و پیچیده پارامترهای مختلف محیطی است
(طباطبایی و همکاران .)1389 ،در تحقیقات فارسی و همکاران
( )1392عنوانشده است که تراکم و بیوماس ماکروبنتوزها میتواند با
ترکیبی از فاکتورهای مختلف مانند عمق ،ویژگیهای رسوب و شرایط
هیدرودینامیک مرتبط باشد .در این تحقیق کمترین فراوانی
ماکروبنتوزها ( 4665عدد در مترمربع) در پائیز شمارش شد و نسبت
به سایر فصول کاهش فراوانی را نشان داد که علت این امر احتماالً به
دلیل کاهش شدید مواد مغذی آلی و عدم تعادل ویژگیهای محیطی
از قبیل دما میباشد که تأثیر بهسزایی در رشد و تولیدمثل
ماکروبنتوزها داشته است ( Zalmonو همکاران.)2011 ،
از بین ردههای ماکروبنتوزی شناسایی شده یکروزهها دارای
بیشترین تعداد (بهار  ،4950تابستان  ،3250زمستان  3850عدد در
مترمربع) بهجز در فصل پائیز در بین ردههای مختلف بود (جدول 5
و  .)6با توجه به نتایج حاصله ،در اکثر ماههای نمونهبرداری بیشترین
فراوانی مربوط به یکروزهها در ایستگاههای مختلف و در فصول
مختلف بود .بررسی فراوانی ماکروبنتوزها در طول دوره نشان
میدهد که ایستگاه  ،4باالترین فراوانی ماکروبنتوزی را در بین
ایستگاههای مورد بررسی در طول دوره نمونهبرداری داشته است.
همچنین بیشترین میزان حضور یکروزهها در تمام فصول در ایستگاه
 4ثبت شد که کیفیت باالی آب ،باال بودن فراوانی یکروزهها را در
این ایستگاه توجیه میکند .ارتباط بین فراوانی گونهها و کیفیت آب
در تحقیقات  Munizو  )2015( Venturiniنیز عنوان شده است.
همچنین حضور بیشترین فراوانی ماکروبنتوزها در ایستگاه چهار
میتواند بهدلیل لومی– ماسهای بودن این ایستگاه باشد که نسبت به
ایستگاههای باالدست دارای بستر قلوهسنگی بوده و قابلیت ذخیره و
پتانسیل جذب مواد آلی باالتری نسبت به بستر قلوهسنگی که
درشتتر هستند را دارد ( .)1986 ،Quigleyنتایج حاصله از بررسی
تنوع زیستی توسط پذیرا و همکاران ( )1387بر روی رودخانه دالکی
و حله بوشهر نشان میدهد که تنوع زیستی در ایستگاههای باالدست
بیشتر از ایستگاههای پاییندست میباشد و با نتایج این بررسی
مطابقت دارد .البته تفاوتهایی وجود دارد .در رودخانه دالکی و حله،

سال نهم ،شماره  ،2تابستان 1396

ایستگاهها با بستر قلوهسنگی تنوع باالتری نسبت به ایستگاههای لومی
ماسهای داشتند و آنها این امر را ناشی از ورود آلودگی به قسمتهای
پاییندست دانستند.
در تحقیق پذیرا و همکاران ( )1387در رودخانه دالکی و حله،
یکروزهها فقط در بخشهای باالیی باالترین تعداد را نشان دادند و با
حرکت به سمت پایین رودخانه دوباالن باالترین تعداد را نشان دادند،
اما در تحقیق حاضر در تمام ایستگاهها یکروزهها همواره فراوانترین
رده هستند .در خصوص شاخصهای زیستی در کل دوره بین ردههای
ماکروبنتوزی شناساییشده براساس نتایج مشخص گردید بیشترین
شاخص تنوع زیستی شانون مربوط به فصل پائیز و با میزان  1/999و
کمترین میزان آن در فصل بهار با میزان  1/706ثبت شده است و
بیشترین شاخص غالبیت سیمسون برعکس در فصل بهار و کمترین
آن در فصل پائیز بوده است زیرا شاخص تنوع با غالبیت سیمسون
رابطه معکوس داد.
علت باال بودن شاخص تنوع را در فصل پائیز علیرغم پایین
بودن فراوانی در مقایسه با سایر فصول بهخصوص بهار که دارای
باالترین فراوانی ماکروبنتوزی و پایینترین میزان تنوع شانون است را
میتوان اینگونه توجیه کرد که در فصل بهار با افزایش میزان مواد
مغذی ،جریان آب و بهبود شرایط محیطی از نظر میزان اکسیژن،
میزان تولیدمثل در گونههای غالب افزایشیافته که باال بودن غالبیت
سیمپسون و تنوع شانون این امر را توجیه میکند و بهدنبال آن کاهش
تنوع و کاهش غالبیت و یکنواخت شدن جمعیت در پاییز رخ داده و
فراوانی جمعیت به کمترین میزان در فصل چهارم رسید که علت آن
احتماالً کاهش مواد غذایی و مواد آلی است .هرچند بیشترین ردهها
در ایستگاهها در بهار مشاهده شده است ،اما تراکم باالی یکروزه
سبب کاهش شاخص تنوعزیستی ،افزایش غالبیت و کاهش یکنواختی
کامارگو شد .از طرفی باالتر بودن شاخص تنوع شانون در تابستان در
مقایسه با زمستان را میتوان با اثر دما بر روی تنوع گونهای بنتوزها
توجیه کرد ،بنتوزها در دمای باالتر تنوع گونهای باالتری دارند ،زیرا
دمای پایین ،متابولیسم و تولیدمثل را کاهش داده و باعث کاهش
تنوع و افزایش غالبیت میشود که افزایش فراوانی یکروزهها از 49
درصد به  61درصد افزایش غالبیت را تائید میکند .پذیرا و همکاران
( )1387نیز اثر دما را بر روی تنوع گونهای بنتوزها در رودخانه دالکی
و بوشهر اثبات کردند .باقریتوانی و جمالزاده ( )1393مطابق تحقیق
حاضر باال بودن شاخص تنوع شانون را در تابستان در مقایسه با
زمستان در ناحیه مصبی رودخانه شیرود منتهی به دریایی خزر نشان
دادند و علت آن را شرایط محیطی مناسب ،افزایش دما و تولیدات باال
و کاهش تنوع گونهای را در زمستان را بهدلیل کاهش دما ،آشفتگی
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جعفری و همکاران
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بستر عنوان کرد که با شرایط محیطی حاکم بر رودخانه شاپور
همخوانی دارد.
همچنین بیشترین فراوانی بعد از یکروزهها ،مربوط به دو باالن
میباشد که در تمام فصول و ایستگاهها به ثبت رسیدند .بسترهای
گلی و دارای جنس بافت رسی ،بستری مناسب برای رشد و تولیدمثل
دوباالن میباشد ( Hunterو همکاران .)2012 ،دوباالن در بسترهای
گلی در ناحیه رودخانهها حضور گیاهان افزایش مییابد که زیستگاهی
مناسب برای تولیدمثل این دوباالن میباشد اما با توجه به اینکه در
بستر ایستگاهها در طول رودخانه شاپور بستر از نوع درشتدانه و
قلوهسنگ میباشد .لذا دلیل فراوانی رده یکروزهها قابل توجیه
میباشد .این وضعیت در پژوهش پذیرا و همکاران ( )1387نیز دیده
شده است و یکروزهها در ایستگاههایی با بستر قلوهسنگی و
درشتدانه باالترین فراوانی را داشتند (پذیرا و همکاران.)1387 ،
با تغییر فصل ،فراوانی گونهای نیز دستخوش تغییر میشود ،در
فصل تابستان رده دوباالن از رده سوم به رده دوم و بعد از یکروزهها
صعود میکند اما در فصل پائیز دوباالن در رده اول قرار میگیرد .طبق
نظر  )1986( Quigleyدو باالن جهت زادآوری نیاز به یک دمای خاص
دارند و باال رفتن دمای آب میتواند عامل مهمی در رهاسازی تخمها
باشد ،بنابراین این تفاوت در تخمریزی در دو محیط متفاوت ممکن
است تنها بهعلت تغییر دمای آب باشد و نه سازش با محیط (علیزاده
و همکاران.)1376 ،
همچنین در فصل پائیز رده یکروزهها تا رده سوم پایین آمده
و دوباالن در اولین رده قرار میگیرد .پذیرا و همکاران (،)1387
افزایش دوباالن در مناطق پاییندست را با مقاومت باالی دوباالن به
آلودگی و شرایط نامناسب مرتبط دانستند .افزایش سهم این رده در
ایستگاههای مختلف در طول دو فصل تابستان و پائیز نشانهای از نزول
سطح کیفیت آب رودخانه است که شاید علت آن بهدلیل کاهش دبی
رودخانه در مقایسه با زمستان و بهار بهعنوان فصولی با بارندگی و یا
ورود فاضالب به رودخانه باشد (پذیرا و همکاران .)1387 ،همچنین
فراوانی باالی ماکروبنتوزها در فصل زمستان و بهار (بهترتیب  6658و
 )8040در مقایسه با تابستان و پائیز (بهترتیب  6515و  )465مطالب
باال را در مورد کیفیت آب تأیید میکند .میتوان گفت که تغییر در
شاخصهای تنوع در یک اکوسیستم آبی در دورههای متوالی میتواند
بیانگر ایجاد تغییرات در شرایط محیطی باشد .همانطورکه برقراری
ثبات در بستر و فراهم شدن شرایط مطلوب زیست موجب شکوفایی
تنوع میگردد ،بروز هرگونه آلودگی در آبها یا وقوع تغییرات شدید
جوی و یا محیطی نیز موجب کاهش تنوع و فراوانی فون ماکروبنتوزها
خواهد شد (راستیاننسب .)1375 ،تغییرات دما روی بقا ،رشد،
متابولیک و فیزیولوژی موجودات اثر عمدهای میگذارد و استرسهای
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حرارتی روی رشد و نمو گنادها و زمان تخمریزی آنها اثرات شایانی
میگذارد ،همچنین نرخ متابولیسم و فعالیت موجودات با افزایش دما
فزونی مییابد ،دما همچنین بر سرعت واکنشهای بیوشیمیایی و
میزان اکسیژن مصرفی موجودات نیز اثر میگذارد (.)1978 ،Bazenal
بهطورکلی ترکیبی از فاکتورهای مختلف مانند شرایط فیزیکی
و شیمیایی آب بر شاخصهای بیولوژیک و اکولوژیک ماکروبنتوزها در
رودخانه شاپور مؤثر بوده است .تنوع و حضور بنتوزها بهخوبی
نشاندهنده تعادل اکوسیستم برای حمایت از زنجیره غذایی موجود
در رودخانه شاپور است .جمعیت بنتیکها حلقه مهمی در جریان
انرژی از تولیدکنندگان اولیه به ماهیها در این آبها هستند .حضور
جمعیت بنتوز به معنی وجود یک سیستم حمایتی برای ادامه حیات
ماهیها ،پرندگان و انسان است .نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد
یکروزهها در بهار ،پائیز و زمستان بیشترین فراوانی را داشته و در
مجموع  12ماه باالترین فراوانی را بهخود اختصاص دادهاند که این
موضوع نشاندهنده شرایط غیر آلوده رودخانه است.
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