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         چکیده

ایستگاه  4از  بردارينمونه مورد بررسي لیمنولوژیکي قرار گرفت.ایدنک تا چم نظامي  منطقه بخشي از رودخانه مارون از مطالعهدر این             

هاي آب، نمونه هايشاخصهاي یاد شده جهت تعیین هایي از ایستگاهدامه یافت. نمونها 1393و تا پایان زمستان شد آغاز  1393بهار  در

زمان با . همتو مورد بررسي و تجزیه و تحلیل قرار گرف گردید و به آزمایشگاه منتقلشد صورت فصلي تهیه ها بهو ماهي زیان، کفهاپالنکتون

ها تعیین و ثبت شدند. در ایستگاه، شوري و هدایت الکتریکي ، دماpH، محلول ر اکسیژنفیزیکي و شیمیایي نظی هايشاخص برخيها تهیه نمونه

روند افزایشي داشته است. به عالوه  4به طرف ایستگاه  1از ایستگاه   TDS ،TSSنتایج حاصله نشان داد که مقادیر برخي فاکتورها مانند کدورت،

هاي نتایج حاصل از شاخصگونه از ماهیان مورد شناسایي قرار گرفت.  5زیان و گونه از کف 7زئوپالنکتوني،  جنس 2 فیتوپالنکتوني، جنس 6تعداد 

چنین همبوده است.  3در ایستگاه اي در تابستان ترین تنوع گونهو کم 2و  1در ایستگاه  ر بهارزي دکف ايترین تنوع گونهبیشتنوع نشان داد که 
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 قدمهم
هاي مهم استان خوزستان بوده رودخانه مارون يكي از آبراهه       

ي جنوب شرق و اراض گیردمياز ارتفاعات زاگرس سرچشمه است که 

و رژيم ي مارون داراي آب دائم خانهرودنمايد. استان را مشروب مي

 هاي حوزهبه اين معني که بخش عمده ريزش ،باشدباراني و برفي مي

هاي طي گزارشات انجام شده وجود کارخانه است. باران صورتبه

شكن در بستر چهار رودخانه حوزه آبريز خلیج فارس شامل بشار، سنگ

هاي اصلي رودهاي کارون، جراحي ه، زهره و خیرآباد که سرشاخمارون

و کرخه هستند، خسارات جبران ناپذيري به محیط زيست استان وارد 

 در روستا واحد صنعتي و خدماتي، يک شهر و تعدادي ۱۵کرده است. 

 هايفاضالب و صنعتي هايآالينده که دارد قرار مارون رودخانه حاشیه

گندمكار، زارع و براتي حسیني) کنندروانه آن مي را روستايي و شهري

۱38۵.) 

هاي کمي و کیفي منابع آب از ارکان اساسي بررسي ويژگي       

 هاي آبي تحتتوسعه پايدار و اعمال مديريت صحیح است. اکوسیستم

مانند آب، باد، نیروهاي زئوفیزيكي و نیز آثار متقابل  طبیعي تاثیر عوامل

يابند، ولي در )ريز جانداران، گیاهان و جانوران( تغییر مي انجاندار

طور فراگیري عامل اساسي ايجاد تغییرات در هاي اخیر انسان بهسال

ها که در هکره زمین بوده است. در اين میان بررسي نهرها و رودخان

کنند نه تنها در عنوان سیستم گردش خون زمین عمل ميواقع به

توانند نشانگر اند، بلكه ميها مهمیستمتشخیص سالمت اکوس

. (Berg ،20۱۱) فشارهاي احتمالي وارده از محیط اطراف نیز باشند

تاکنون مطالعات مختلفي بر روي رودخانه مارون صورت گرفته است 

 و همكاران (، موحدي۱388) و همكاران امیريان از جمله به نتايج

 و سیدزادهزاده (، مومن ۱38۵) (، قرباني۱386) (، صفي۱384)

-مهم و اولین رودخانه آب کیفیت بررسي. توان اشاره کردمي (۱39۱)

 نسبت را گرتحلیل ديد زيرا باشد،يم کیفیت مديريت در مرحله ترين

 شرايط و مكان زمان، به نسبت آلودگي چگونگي تغییرات و روند به

يكي از تحقیقات مهم هیدروبیولوژيک پیرامون  .سازدمي روشن خاص

هاي ها براي تعیین شاخصهاي آبي استفاده از آنسیستماکو

از تحقیقات  و از نتايج حاصلاست اکولوژيک و آلودگي بوده 

توان در زمینه شناخت موجودات زنده يک هیدرولوژيک مي

هاي تنوع زيستي و چنین در تخمین شاخصاکوسیستم آبي و هم

پژوهش بهره دست آوردن يک شناسنامه اکولوژيک از منطقه مورد به

پروري و توان  که برآورد ظرفیت آبزيجايي(. از آن۱384)تقوي،  برد

هاي جاري مستلزم تداوم مطالعات لیمنولوژيک تولید آبزيان در آب

با توجه به اين که به داليل ذکر شده و باشد، لذا با عنايت بهمي

اين  است، زتري بر روي رودخانه مارون نیااطالعات جامع و کامل

شیمیايي و زيستي  ،منظور بررسي برخي فاکتورهاي فیزيكيعه بهمطال

ايستگاه صورت گرفته است تا در نهايت بتوان  4آب رودخانه مارون در 

 پروري و توسعه آبزياندر خصوص شرايط کیفي آب براي توسعه آبزي

 ريزي نمود.تري برنامهبا دانش بیش

 

 هامواد و روش
صورت فصلي از رودخانه مارون به و ماه ۱2اين پروژه در مدت        

 باالدست از درن مارو آب رود صورت گرفته است. ۱393در سال 

خصوص دست بهقسمت پايین در است ور برخوردا بسیارخوبي کیفیت

 از واسطه عبوربه دشت بهبهان به قبل ازورود تا و به بعد يدنکا از

علت به آن پس از و هاي شورنمكي دريافت شاخه هاي گچي واليه

ها با انتخاب ايستگاه کند.مي کیفیت نامطلوبي پیدا زياد تبخیر گرما و

اساس دخالت عواملي نظیر توجه به مسائل خاص زيست محیطي و بر

ها، امكان دسترسي در تمام فصول هاي مناسب حاشیه رودخانهدشت

-. نمونهصورت گرفته استسال، شیب مسیر  و سرعت جريان آب 

انجام  ، مشراگه(ييستگاه )ايدنک، سد شهدا، چم نظاما 4برداري در 

 روي بر هیدرومتري واقع  ايستگاه اولین ايدنک ايستگاه شده است.

 و دارد قرار مارون سد دستپايین در که بوده است مارون رودخانه

به  2و  ۱ايستگاه  دارد. قرار سد شهدا ايستگاه آن دستپايین در

ستر قلوه سنگي و شیب زياد و تر بوده، داراي بسرچشمه نزديک

در انتهاي رودخانه مارون، قبل از پیوستن به رودخانه  4و  3ايستگاه 

ريز هستند و در معرض تر و بستر سنگي دانهکم جراحي، داراي شیب

هاي کشاورزي و هاي حفاري نفتي، پسابتري از انواع آلودگيبیش

 ۱ ي در شكلبردارهاي نمونهموقعیت دقیق ايستگاهصنعتي هستند. 

هاي فیزيكي آب شاخصبعضي از . نشان داده شده است ۱ و جدول

با استفاده  pH اکسیژن محلول، هدايت الكتريكي و مثل دما، شوري،

سنج در محل و شوري 535Consort C مدل از دستگاه مولتي متر

 کل ،کدورتاز قبیل  هاشاخصگیري شدند و بقیه اندازه بردارينمونه

در هاي استاندارد طبق روشکل مواد جامد معلق  مواد جامد محلول،

 . (APHA ،۱986) قرار گرفتندسنجش مورد آزمايشگاه 

ها از هر ايستگاه يک لیتر آب برداري فیتوپالنكتونبراي نمونه       

وسیله تور لیتر آب به ۱00ها نیز حدود و براي زئوپالنكتون گرفته شد

ها با الكل سفید تثبیت يده است و سپس نمونهمیكرون فیلتر گرد ۵۵

و نوري و با استفاده از میكروسكوپ شد و به آزمايشگاه منتقل 

 مورد شناسايي قرار (Brook  ،2002و Whitton) معتبرکلیدهاي 

ها نیز پس از تعیین حجم و همگن پالنكتونزئوبررسي  جهت گرفتند.

و شدند تري منتقل لیمیلي ۵هاي شمارش ها به محفظهکردن نمونه

هاي با استفاده از کلیدها نمونه ساعت( 24 بعد از رسوب کامل )حدود
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( مورد سنجش و Heurck ،20۱0 ؛Richard ،20۱2) شناسايي معتبر

قرار گرفتند. در نهايت تراکم پالنكتوني در لیتر در هر  تعیین تراکم

-از نمونهزي برداري از موجودات کفايستگاه تعیین گرديد. براي نمونه

مربع استفاده  مترسانتي 400کنندگي بردار سوربر با سطح جمع

که زماني شد، گرديد. براي اين کار از هر ايستگاه سه نمونه برداشت

 2۵0وسیله الک به مجدداً، در آزمايشگاه ها وارد آزمايشگاه شدندنمونه

جداسازي  و شناسايي در سهولت منظوربه و شدند شستشو میكرون

هاي زنده و چنین تشخیص گونهبنتوزها از ساير رسوبات و همماکرو

در لیتر رزبنگال  گرم ۱آمیزي رز بنگال )مرده از يكديگر از روش رنگ

 نهايتاً  .(Hart ،2006 و Pitcher) دقیقه( استفاده گرديد 4۵مدت به

نوري وسیله استريومیكروسكوپ و میكروسكوپ هها بجداسازي نمونه

، Mellenby) گرفت انجام موجود سوابق و شناسايي ايکلیده از استفاده با

بررسي از شاخص زيستي هیلسنهوف  اين در .(Pennak، 2007 ؛2۱00

هاي مطالعاتي محاسبه و يک از ايستگاهدر سطح خانواده براي هر

ها از نظر آلودگي به تغییرات فصلي آن بررسي شد. در اين روش آب

 و از فرمول ذيل استفاده شدمواد آلي در هفت طبقه قرار گرفتند 

(Hilsenhoff ،۱988:) 

𝐻𝐹𝐵𝐼                                                      :(۱)فرمول   =
∑ 𝑛𝑖 𝑎𝑖

N
   

ni= تعداد افراد در هر گروه 

Nتعداد کل افراد = 

aiامتیاز مقاومت به آلودگي در آن گروه = 

و   Shannon) اخص شانون وينرزيان نیز از شجهت بررسي تنوع کف

Wiener ،۱949و سیمپسون ) (Zimmerman ،۱993 نیز استفاده )

 Ecological methodologyافزارنرم از هاشاخص اين محاسبه جهت گرديد.

 استفاده گرديد. 

𝐻′ = ∑ (
𝑛𝑖

𝑁
)  log 

𝑆

𝑖=𝑙
(

𝑛𝑖

𝑁
)                                    :(2)فرمول 

ni= گونه  تعداد جمعیتi ام 

N= تعدادکل جمعیت افراد  

H´شاخص سیمپسون = 

λ = 1 −  ∑ (
𝑛𝑖

𝑁
)𝑆

𝑖=𝑙                                              :(3)فرمول  

= ni  تعداد افراد در گونهi  ام 

=n ها تعداد کل افراد گونه 

𝜆= شاخص سیمپسون 

متر میلي ۱مه با چش تور ها ازبرداري از ماهيجهت نمونه       

 يخ پودر حاوي يخدان وسیلههب صید از پس هانمونهاستفاده گرديد. 

هاي شناسي نمونهآزمايشگاه ماهي درمنتقل گرديدند.  آزمايشگاه به

هر ايستگاه از نظر توصیف کلي )مانند شكل بدن، فرم دهان، تعداد 

 ا(همنشعب بالههاي منشعب و غیرخط جانبي، تعداد شعاع روي هافلس

و  طول سر و...( )مانند طول و ارتفاع باله، شناسيريختمشخصات 

نوع و شكل کیسه  ،مشخصات آناتومیكي )مانند وجود يا فقدان معده

مورد بررسي قرار گرفتند و سپس با  شكل خارهاي زير چشم( ،شنا

استفاده از منابع موجود در مورد ماهیان آب شیرين اقدام به شناسايي 

جهت بررسي ارتباط . (Coad ،2009 ؛Berg  ،20۱2) ها گرديدآن

پیرسون همبستگي  آزمون از تراکم و شیمیايي و فیزيكي فاکتورهاي میان

هاي آماري با استفاده از تجزيه و تحلیل موجودات استفاده گرديد.

 ه است. تانجام گرف 22نسخه  SPSSافزار نرم

 

 
 برداري شدههاي نمونهموقعيت ايستگاه :1شکل 

 

 هاي مورد مطالعه: مختصات جغرافيايي ايستگاه1جدول

 نام ايستگاه
 مختصات جغرافيايي

 عرض طول

 3۱ °۱0´ ۵۱° 00´ ايدنک

 30° 39´ ۵0 ° ۱7´ سدشهدا

 30° 46´ 49° 26´ چم نظامي

 3۱° 00´ 48° ۵7´ مشراگه

 

 نتایج
هاي فیزيكي و شیمیايي آب نشان داد هاي شاخصنتايج بررسي       

ترين بیش TDSجز اکسیژن محلول و هها بمي شاخصکه در تما

است ولي در  ۱ترين مقدار در ايستگاه و کم 4میانگین در ايستگاه 

و در مورد  3ترين مقدار میانگین در ايستگاه بیش TDSمورد شاخص 

 مربوطه است. نتايج ۱ترين مقدار در ايستگاه اکسیژن محلول بیش

 سنجش در مورد یمیاييش و فیزيكي تغییرات دامنه و میانگین به

  .است داده شده نشان 2 جدول در برداري شدهنمونه هايايستگاه
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 برداري شدهها و فصول نمونه: نتايج فاکتورهاي فيزيکي و شيميايي آب در ايستگاه2جدول

 شماره ايستگاه

 متغير

1 2 3 4 

 دامنه تغييرات ميانگين دامنه تغييرات ميانگين دامنه تغييرات ميانگين دامنه تغييرات ميانگين

pH 8 ۱/8-9/7 89/7 96/7-8/7 07/8 2/8-99/7 ۱/8 3/8-8 

 2/۱4-۵/27 0۵/20 ۱4-27 83/۱9 32/۱3-2۵ 62/۱8 ۵/۱3-20 ۱3/۱9 ۱دما

 8/0-2/3 98/۱ 7/0-3/3 90/۱ 6/0-3 68/۱ 7/0-2/3 88/۱ 2شوري

 4/۱0-۱/۱6 ۵۵/۱2 4/۵-۵/8 3۵/7 3/2-۱/4 23/3 ۵-8 6/6 3کدورت

 ۵/6-۵/8 4/7 7/6-6/8 ۵۵/7 ۱/7-7/8 8/7 9/6-7/8 6۵/7 4یژن محلولاکس

 ۱200-23۵0 ۱70۵ ۱۱80-2400 ۱693 ۱۱۵0-2300 ۱608 ۱۱60-236۵ ۱6۵6 ۵هدايت الكتريكي
6TDS 993 ۱249-780 9۵0 ۱200-740 ۱048 ۱260-800 983 ۱230-7۵0 
7TSS 38 44-33 32 40-22 39 48-27 43 ۵3-39 

 گرم در لیترمیلي :7 گرم درلیتر،میلي :6 متر،میكروموس در سانتي :۵ گرم درلیتر،میلي :NTU، 4 :3 گرم درلیتر، :2 گراد،تيدرجه سان۱واحدها:
 

ها در طي دوره مورد مطالعه شناسايي جنس از فیتوپالنكتون 6       

ها در فصل بهار و سپس ترين میزان فراواني فیتوپالنكتونگرديد. بیش

ها در فصل پايیز و ترين میزان فراواني آنوده است و کمدر تابستان ب

ها و ها در ايستگاهپراکنش فیتوپالنكتون زمستان مشاهده گرديد.

ها جنس از زئوپالنكتون 2نشان داده است.  3در جدول فصول مختلف 

ها در اين مطالعه شناسايي گرديد. نتايج بررسي فراواني زئوپالنكتون

بهار و تابستان ها در فصل فراواني زئوپالنكتونترين نشان داد که بیش

ها در فصل پايیز و زمستان است. پراکنش ترين میزان آنو کم

نشان  3ها و فصول مختلف نیز در جدول ايستگاهها در زئوپالنكتون

زيان جنس و گونه از کف 7در طي دوره مورد مطالعه  داده شده است.

زيان در فصل بهار فراواني کفترين زي شناسايي گرديد. بیشرودخانه

 4ها در فصل زمستان مشاهده گرديد. در جدول ترين فراواني آنو کم

ها در طي دوره مورد مطالعه نشان داده شده ها و گونهپراکنش جنس

 است. 

 

 عداد در ليترها و فصول مورد بررسي بر حسب تهاي شناسايي شده در ايستگاهها و زئوپالنکتونفيتوپالنکتون پراکنش:3جدول 

 4 3 2 1 ايستگاه

 زمستان پاييز تابستان بهار زمستان پاييز تابستان بهار زمستان پاييز تابستان بهار زمستان پاييز تابستان بهار برداريزمان نمونه

Navicula sp. √ √ - - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ - - 

Amphora sp. √ - √ √ √ - √ √ √ - - √ √ - √ √ 
Nitschia sp. √ √ - √ √ √  - √ √ - √ √ √ √ √ 

Anabaena sp. - √ - - √ √ - - √ √ - - √ √ - - 

Amphipleura sp. √ - √ √ √ - √ √ √ - - - √ √ - √ 
Gomphonema sp. √ √ - - √ √ - - √ √ - √ √ √ √ - 

Daphnia sp. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ 

Cyclops sp. √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ - - 

 ها و فصول مورد بررسي بر حسب تعداد در متر مربعشناسايي شده در ايستگاه کفزيان پراکنش: 4جدول 
 4 3 2 1 ايستگاه

 زمستان پاييز تابستان بهار زمستان پاييز تابستان بهار زمستان پاييز تابستان بهار زمستان پاييز تابستان بهار برداريزمان نمونه
Tubifex tubifex √ - - - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 
Hydropsyche sp. √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ - √ √ - √ 

Tabanus sp. √ - √ √ √ - √ - √ √ √ √ √  √ √ 
Chironomus 

riparius sp. 
√ √ √ - √ - - √ √ √ √ - √ √ - √ 

Physella acuta sp. √ - √ - √ √ √ - √ - √ √ - - √ √ 
Beatis sp. √ √ √ √ √ √ - √ √ - √ √ √ - √ - 

Gyrinus sp. √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ √ √ - √ - 
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ترين زيان بیشهاي تنوع و غالبیت در مورد کفمطالعه شاخص       

( را در فصل بهار در هر سه ايستگاه و ۱/4) میزان شاخص شانون

در فصل تابستان در ايستگاه چم  (8/2ترين میزان اين شاخص را )کم

ترين میزان شاخص سیمپسون در فصل تابستان ان داد. بیشنش نظامي

( در ايستگاه ايدنک 9/2) ترين میزان آنو در ايستگاه چم نظامي و کم

و فصل بهار مشاهده گرديد. تغییرات شاخص شانون و سیمپسون در 

 نشان داده شده است. ۵هاي مختلف در جدول ها و ايستگاهفصل

 

ها کفزيان در ايستگاهيمپسون :تغييرات شاخص شانون و س5جدول 

 و فصول مورد بررسي

 شاخص سيمپسون شاخص شانون هاايستگاه فصول

 بهار

۱ ۱/4 29/0 

2 ۱/4 3۱/0 

3 4 33/0 

4 ۱/4 49/0 

 تابستان

۱ 3 49/0 

2 9/2 ۵/0 

3 8/2 ۵9/0 

4 3 ۵3/0 

 پايیز

۱ ۵/3 33/0 

2 3/3 4۱/0 

3 ۵/3 38/0 

4 ۵/3 ۵4/0 

 انزمست

۱ 2/3 4۱/0 

2 3 48/0 

3 2/3 44/0 

4 2/3 ۵6/0 

 

 

در چهار  HFBIهاي مطالعاتي براساس شاخص در اين مطالعه ايستگاه

(. 6)جدول  طبقه کیفي مناسب، ضعیف و نسبتاً ضعیف قرار گرفتند

هاي مورد مطالعه، سال بررسي در ايستگاهطور متوسط در مدت يکبه

قدار آلودگي و از نظر کیفي در طبقه مناسب قرار ترين مکم ۱ايستگاه 

 ترين ايستگاه بود. عنوان آلودهبه 4دارد و ايستگاه 

 

 (Hilsenhoff) ،1988، : شاخص زيستي هيلسنهوف6جدول 

 ها و فصول مورد مطالعهمهرگان کفزي در ايستگاهبي  

 برداريفصول نمونه
 برداريهاي نمونهايستگاه

1 2 3 4 

 0۵/6 ۵/6 67/۵ 94/6 بهار

 8 8/4 ۱/۵ ۵/2 تابستان

 48/6 3۵/6 8/4 ۵/8 پايیز

 37/6 6/۵ 8/۱0 26/4 زمستان

 72/6 8۱/۵ ۵9/6 ۵۵/۵ متوسط سال

 ضعیف نسبتاً ضعیف ضعیف مناسب کیفیت آب

 

رديد. زي شناسايي گجنس از ماهیان رودخانه ۵در اين مطالعه        

هاي شناسايي شده در فصل بهار ترين میانگین تعداد ماهيبیش

ده است. مشاهده گرديد و در بقیه فصول تغییرات تقريبا با هم برابر بو

 هاي مختلف درهاي شناسايي شده در فصول و ايستگاهپراکنش ماهي

 نشان داده شده است. 7جدول 
نتايج آزمون همبستگي میان فاکتورهاي فیزيكي و شیمیايي و        

زيان نشان داد که فقط دما ارتباط ها و کفپالنكتونها، فراواني ماهي

نتايج  8ل در جدو ها دارد.زيان و پالنكتوندار و مثبتي با کفمعني

  ها وبستگي میان پارامترهاي مورد بررسي و پالنكتونمآزمون ه

 نشان داده شده است. هازيان و ماهيکف

 ماهي هاي شناسايي شده در طول دوره مورد مطالعه فراواني: 7جدول

 4 3 2 1 ايستگاه 

ار برداريزمان  نمونه خانواده
به

ن 
تا

س
تاب

 

يز
پاي

ن 
تا

س
زم

 

ار
به

ن 
تا

س
تاب

 

يز
پاي

ن 
تا

س
زم

 

ار
به

ن 
تا

س
تاب

 

يز
پاي

ن 
تا

س
زم

 

ار
به

ن 
تا

س
تاب

 

يز
پاي

ن 
تا

س
زم

 

Cyprinidae 

 

Barbus sp. 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Leuciscus sp. √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ - √ 

Cyprinion vorax √ √ √ - √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Mastacembelidae 

 
Mastacembelus mastacembelus √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ 

Sisoridae 

 
Glyptothorax Silviae √ √ √ √ - √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 



 خوزستان استان در مارون رودخانه زیستی ارزیابی و لیمنولوژیک بررسیهمکاران                                      وموردی دهموسوی

264  
 

 ها در طول دوره مورد مطالعهها و ماهي، پالنکتونزيانکفداري پارامترهاي مورد مطالعه با تراکم بستگي و سطح معنيهم ماتريکس: 8جدول

  دما شوري کدورت هدايت الکتريکي اکسيژن محلول TSS pH TDS هافراواني پالنکتون زيانفراواني کف هاتعداد ماهي

 شوري ٭۵47/0 ۱         

 کدورت 26۵/0 ۱96/0 ۱        

 هدايت الكتريكي 086/0 668/0٭ 398/0 ۱       

 اکسیژن محلول -408/0٭ -244/0 308/0 340/0 ۱      

 TDS 032/0 363/0 036/0 ٭763/0 077/0 ۱     

    ۱ 34۵/0 ۱9/0 243/0 ۱۵3/0 39۵/0 272/0 pH 

 TSS 0۱7/0 -2۱4/0 ۱۱۵/0 ٭493/0 06۱/0 ۱07/0 004/0 ۱   

 7۵8/0٭٭ ۱8۵/0 -298/0 23۱/0 -028/0 096/0 ۱86/0 096/0 ۱  
فراواني 

 هاپالنكتون

 زيانفراواني کف 4۵6/0٭ 09۵/0 736/0 209/0 ۱7۱/0 -348/0 ۱۵۱/0 ۱46/0 ۱78/0 ۱ 

 هافراواني ماهي 004/0 330/0 2۱9/0 ۱87/0 288/0 234/0 ۱3۵/0 083/0 027/0 .۱23/0 ۱

 0۱/0 داريسطح معني٭٭  0۵/0داري سطح معني٭

 

 بحث 
در اين تحقیق نشان داد که  هاتغییرات تراکم فیتوپالنكتون       

مربوط به  4ها در فصل بهار در ايستگاه ترين تراکم فیتوپالنكتونبیش

در ايستگاه اول ها فیتوپالنكتونترين تراکم و کم .Navicula spجنس 

نیز نشان ها و در فصل زمستان بوده است. تغییرات تراکم زئوپالنكتون

 مربوط به جنس ها در فصل بهارترين تراکم زئوپالنكتونداد که بیش

Daphnia sp. در فصل زمستان بوده ها زئوپالنكتونترين تراکم و کم

هاي مختلف سال ماهها در است. افزايش و کاهش تعداد فیتوپالنكتون

در ب رودخانه بوده است. آدلیل افزايش و کاهش حجم به احتماالً

جنس از  24هاي رودخانه زهره ها و زئوپالنكتونبررسي فیتوپالنكتون

ها شناسايي گرديد که در جنس از زئوپالنكتون 2ها و فیتوپالنكتون

ها را در اي فیتوپالنكتونمقايسه با رودخانه مارون کاهش تنوع گونه

 (. ۱386پور و همكاران، )گرجي دهداين رودخانه نشان مي

کفزيان ترين تراکم نیز نشان داد که بیش کفزيانات تراکم تغییر       

ترين تراکم در فصل بهار و کم .Hydropsyche sp مربوط به جنس

طور متوسط در مدت به در فصل تابستان مشاهده گرديد.زيان کف

ترين کم ۱هاي مورد مطالعه، ايستگاه سال بررسي در ايستگاهيک

در طبقه مناسب قرار دارد و  و از نظر کیفي مقدار شاخص هیلسنهوف

ترين میزان اين شاخص ترين ايستگاه از بیشعنوان آلودهبه 4ايستگاه 

که در محدوه مورد با توجه به اينها برخوردار بود. در بین تمام ايستگاه

تشكیل و صنعتي کشاورزي  هايپسابمطالعه اکثريت منابع آالينده را 

همراه ها بهپسابر عمده اين توان نتیجه گرفت که تاثیداده است مي

 براي ضعیف بسیار يکیف شرايط ايجاد سبب آالينده منابع ديگر

ريختن مايعات نیز که متاثر از  4آبي شده است و ايستگاه  اکوسیستم

هاي اطراف رودخانه بوده است، رودخانه سمي کارخانجات در حفاري

هايي چنین براساس وجود جنسهم ،در شرايط بد قرار گرفته است

که تا حدودي مقاوم به آلودگي هستند  Tubifexو  Chironomusچون 

به  هاي مطالعاتيتوان بیان نمود که ايستگاه(، مي۱383خاتمي، )

از نظر کیفیت، وضعیت مطلوبي ندارند. طبق  4خصوص ايستگاه 

هاي تحقیق محققان افزايش آلودگي باعث کاهش تنوع و فرواني گونه

که در اين مناطق آلوده حاليشود دري ميزمهرگان کفدرشت بي

طلب که شاخصي براي بیان آلودگي هستند غالب هاي فرصتگونه

ن محلول داراي نوساناتي ژافزايش بار آلودگي میزان اکسی شوند. بامي

هاي شود که اين خود بسته به میزان آلودگي باعث حذف گروهمي

هاي مقاوم جه گروهحساس به آلودگي خواهد شد در نتیحساس و نیمه

به آلودگي غالب خواهند شد اين مطلب در مطالعات مشابه به اثبات 

تاران (. کم۱387؛ پذيرا و همكاران، ۱390پور، نوري) رسیده است

هاي متنوع دارند و زماني که به وفور وجود مقاومت بااليي به استرس

ممبیني، دارند شاخص خوبي براي نشان دادن آلودگي هستند )

هاي مقاوم نشانگر اثر فشارهاي محیطي (. افزايش نسبي گروه۱387

زيان بر اکوسیستم رودخانه و در نتیجه تغییر در ترکیب جمعیت کف

ساري، کمالي و اسماعیلي) باشددر جهت مصرف و جبران آشفتگي مي

۱387.) 

نتايج آزمون همبستگي میان فاکتورهاي فیزيكي و شیمیايي آب        

( p، 7۵/0=r<0۱/0) هاپالنكتون ،(p، 4۵/0=r<0۵/0) يانزکف و فرواني

 دار مثبتي با فراواني ها نشان داد که فقط دما ارتباط معنيو ماهي

هاي تنوع نشان چنین نتايج شاخصها دارد. همزيان و پالنكتونکف

ها در ترين تنوع را در فصل بهار دارند و تنوع آنزيان بیشداد که کف

تان بوده است. اين امر به دو صورت قابل توجیه تر از تابسپايیز بیش

دلیل مناسب بودن شرايط محیطي مثل خواهد بود که در فصل سرد به
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در نتیجه افزايش اکسیژن محلول تر آب و تر و تالطم بیشدماي کم

چنین توانايي خودپااليي رودخانه سبب ايجاد شرايط مساعد آب و هم

. در فصل گرم با افزايش دما زيان شده استبراي افزايش فراواني کف

دلیل آن که اکسیژن يكي از و به است اکسیژن محلول کاهش يافته

طور مستقیم باشد بهو متابولیسم مطلوب مي تغذيه براي حیاتي نیازهاي

اثر گذاشته است.  زيانکف هايو غیرمستقیم بر روي فراواني تمام گروه

براي رشد و  يانزکفهاي مختلف گروه  احتمال ديگر اين است که

تولیدمثل نیاز به محدوده دمايي و اکسیژني متفاتي داشته باشند که 

که نیازمند  زيانکفهاي چه دما افزايش يابد گروهدر اين رابطه هر

تري برخوردار شده تري هستند از فراواني کمپايین هاي حرارتيدامنه

 ستم شودها در اکوسیحضور آنو حتي ممكن است باعث عدم

(. لذا در فصل بهار به ۱387ممبیني،  ؛۱389طباطبايي و همكاران، )

بهینه براي بسیاري از موجودات در خوزستان  که دما در دامنهدلیل اين

دلیل بادهاي بهاره تراکم دلیل تالطم مناسب آب بهچنین بهدارد و هم

 در ماه فروردين که دما مخصوصاً و تنوع موجودات بسیار زياد است.

چنان زياد نشده است شرايط براي تولیدمثل و رشد بسیاري از آن

 شود. زي مهیا ميموجودات رودخانه

جنس و گونه از ماهیان رودخانه مارون  ۵در اين تحقیق        

راسته و زير رده  3 خانواده، 3جنس متعلق به  ۵شناسايي گرديد. اين 

ژوهش داراي کلي ماهیان شناسايي شده در اين پطورهستند. به

هاي غرب زاگرس از جمله رودخانه گسترش سراسري در رودخانه

ثابت، علیزاده ؛۱393هاشمي و مرتضوي، ) مارون و جراحي هستند

و در  و پايیز در اين مطالعه در فصل بهار ها(. فراواني ماهي۱382

تر تر بوده است طبق مطالعات محققین نیز بیشبیش 4ايستگاه 

زي نموده و در فصل يرارون در اسفند ماه تخمهاي رودخانه مماهي

بنايي و ) توان مشاهده نمودها را ميتري از آنبهار فراواني بیش

نتايج پژوهش حاضر در  (.۱392؛ بهرامي و همكاران، ۱393همكاران، 

دهد که پراکنش ماهیان در منابع آبي تايید مطالعات پیشین نشان مي

(، 20۱۱و همكاران،  Yoon) کندتحت تاثیر شرايط محیطي تغییر مي

اي بستگي به خصوصیات گونه و صورت که میزان تراکم گونهبدين

)دماي آب،  ارتباط آن با شرايط زيستگاه نظیر عوامل فیزيكوشیمیايي

جنس بستر، سرعت جريان آب، شیب منطقه میزان دبي، عناصر 

ع )پوشش گیاهي، رقابت، میزان مناب و زيستي ها(آلودگي و محلول

هاي براي مثال افزايش عمق از باالدست رودخانه به بخش دارد. غذايي(

هاي شناختي و ايجاد پناهگاههاي بومدست باعث افزايش کنجپايین

 اي شده استمناسب براي اغلب ماهیان و افزايش تنوع و تراکم گونه

(Yoon  ،20۱۱و همكاران .) هاي ماهي در ايستگاه فراوانياختالف در

پارامترهاي فیزيكي  ،توان به تغییرات عمق، تولید اولیهرا ميمختلف 

 هاي مختلف متفاوت استو عوامل ديگري دانست که در ايستگاه

(Rahel  وHubert ،2009در اين مطالعه، در ايستگاه آخر به ،) دلیل

افزايش عرض رودخانه، کاهش شیب و افزايش پوشش گیاهي تنوع و 

است. مقايسه فراواني و تنوع ماهیان تر شده فراواني ماهیان بیش

هاي ديگر شناسايي در اين مطالعه با مطالعات قبلي و در رودخانه

( روند نزولي ۱382ثابت، علیزاده ؛۱393استان )هاشمي و مرتضوي، 

دهد چرا که در فراواني و تنوع ماهیان را در اين رودخانه نشان مي

خانواده شناسايي  9جنس و  ۱7گونه از  2۵مطالعات قبلي بیش از 

ها مانند ه در اين مطالعه بسیاري از جنسکطوريهشده بود، ب

Capoeta sp. ،Garra sp. ،Carassius sp. ،Aspius sp. ًمشاهده  اصال

رويه، سدسازي و گسترش و توان صید بينگرديد، دلیل اين امر را مي

 هاي منطقه دانست. فراواني آلودگي

صورت پراکنده یق با مطالعات ديگر که بهمقايسه نتايج  اين تحق       

هاي استان انجام گرفته است بر روي رودخانه مارون و يا ديگر رودخانه

دهد. اي موجودات را در اين رودخانه نشان ميکاهش تنوع گونه

هاي جانوري توان اولین تحقیق کامل در مورد فونتحقیق حاضر را مي

 در رابطه با دسترسي و رودخانه مارون دانست. مشكالت موجود 

برداري در رودخانه مارون  باعث جلوگیري از شناخت صحیح نمونه

هاي ساکن در اين نواحي و از سوي ديگر موجب معرفي گونه

هاي بكر و دست نخورده براي انجام مطالعات زيستي روي محیط

هاي زيادي در زمینه ساير موجودات زنده گرديده است. ناشناخته

هاي تكمیلي در رودخانه مارون وجود دارد. پژوهش موجودات ساکن

هاي اين ها و پريفیتوندر مورد ساير موجودات نظیر دوزيستان، جلبک

تواند نقش مهمي در شناخت صحیح و استفاده مناسب از رودخانه مي

 هاي اين رودخانه ايفاد نمايد.ظرفیت
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