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چکیده
موجودات کفزی در محیطهای آبی نقش مهمی در تغذیه آبزی ،جابجایی و چرخش مواد غذایی در اکوسیستم آبی و تبدیل مواد آلی به
مواد معدنی دارند .در مطالعـه حاضـر ،بهمنظور ارزیابی زیستی رودخانه زرین گل در کاربریهای مختلف از ترکیب جمعیت بزرگ بیمهرگان
کفزی استفاده شد .نمونههای کفزی با استفاده از سوربرسمپلر با سطح پوشش  900سانتی مترمربع در فصل زمستان و بهار (بهمدت  6ماه) از 12
ایستگاه با سه تکرار گرفته شد .در مجموع  6192نمونه از موجودات کفزی شناسایی شدند که شامل  31خانواده و  9راسته بودند .سه جمعیت
غالب از لحاظ فراوانی را افمروپترا ( ،)%37تریکوپترا ( )%23/45و دیپترا (سیمولیده ( )%16و شیرونومیده ( )%12/4تشکیل دادند .حداکثر
تراکم کل جانداران در طول مدت نمونهگیری  7944/44عدد در مترمربع در ایستگاه  2و حداقل آن  2144/44عدد در مترمربع در ایستگاه 1
(ایستگاه پاییندست تحت فعالیت کشاورزی) بود .همچنین الزم به ذکر است که از ایستگاههای باالدست (دست نخورده) به طرف پاییندست
(تحت تاثیر فعالیتهای انسانی شامل کشاورزی و پرورش ماهی) ،مقادیر شاخصهای زیستی  -جمعیتی و فراوانی ارگانیزمهای حساس کـاهش و
فراوانی ارگانیزمهای مقاوم افزایش یافت .بدینترتیب فعالیتهای انسانی مختلف در حاشیه رودخانه زرین گل عالوه بر تاثیر منفی بر فراوانی و تنوع
بزرگ بیمهرگان کفزی ،کیفیت آب را نیز تنزل داده است.
کلمات کلیدی :بزرگ بیمهرگان کفزی ،ترکیب جمعیت ،تنوع و پراکنش ،رودخانه زرین گل
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:
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قلیزاده و بویری

بررسی اثر عوامل محیطی بر تنوع و الگوی پراکنش جوامع بزرگ بیمهرگان کفزی....

مقدمه
عوامل غیرزنده (عوامل فیزیکی و شیمیایی موجود در یک دریاچه
یا آبگیر خاص) موقعیتی را میسازند که موجودات زنده ساکن آب
شیرین در آن زندگی میکنند و تغییرات و نوساناتی که در عوامل
غیرزنده یک دریاچه یا آبگیر ایجاد میشوند میتواند بر تنوع یا بیوماس
آنها تاثیر گذارد .آبهای جاری معموالً عمق چندانی ندارند و دارای
مسیرهای پر پیچ و خم هستند .گیاهان اندکی در اطراف آن مشاهده
میشوند و موجودات آبزی آن هریک به نحوی با شرایط محیطی سازش
یافتهاند .مطالعه بیولوژیکی و اکولوژیکی گونههای مختلف آبزیان در
یک اکوسیستم آبی منجر به شناخت و تحلیل اکولوژیکی زنجیره غذایی
اکوسیستم میگردد ،که این امر در اعمال مدیریت صحیح شیالتی
کاربرد فراوان دارد ( .)1981 ،Kazancheevاجزای موجودات زنده در
اکوسیستمهای آبهای جاری اعم از اتوتروفها و هتروتروفها برای بقا
و ادامه حیات اکوسیستم دائماً در فعالیت بوده و از طریق تولید و تجزیه
مواد عناصر و مواد غذایی الزم را برای یکدیگر و برای چرخه مواد در
اکوسیستم تامین مینماید .یکی از پدیدههای مهم در این اکوسیستمها،
تولیدات ثانویه میباشد که ارتباط بین تولیدکنندگان اولیه و ماهیان را
در اکوسیستمهای آبهای جاری برقرار میکند .یا بهعبارتی ارتباطات
متقابل موجودات زنده شامل رقابت ،تغذیه از همدیگر و سایر ارتباطات
یک زنجیره غذایی را سبب میشود .مطالعات انجام گرفته توسط Cooper
و  )1991( Knightدر فرایند ارزیابی زیستی احتماالً در مناطق غیرآلوده
(دور از فعالیتهای انسانی) ،ارگانیزمهای غیرمقاوم غالباند ،عالوه بر
این احتماالً نرخ تنوع گونههای در این مناطق نسبت به مناطق آلوده
بیشتر است زیرا در نواحی آلوده ارگانیزمهای مقاوم غالباند و این
موجودات معموالً از تنوع کمتری هم برخوردارند .از مهمترین جوامع
زیستی بهکار رفته در این زمینه ،میتوان به بیمهرگان کفزی ،ماهیان
و جلبکها اشاره کرد .اما در این بین ،بیمهرههای کفزی رایجترین
ارگانیزمهای بهکار رفته در این پروسهاند .توان حرکتی محدود ،واکنش
نسبت به شرایط زودگذر محیطی ،سهولت در نمونهبرداری ،قابلیت
اسکان در بسترهای مختلف و تنوع باالی بیمهرگان کفزی ازجمله
دالیل و مزایای مطالعه این جوامع ،نسبت به سایر جوامع زیستی در
بیان تغییرات کیفی آب است ( .)1999 ،Feminellaوظایف اصلی این
موجودات کفزی در شبکههای آبهای جاری تبدیل کیفیت پایین و
انرژی کم تولیدکننده اولیه به کیفیت بهتر غذا برای سطوح غذایی
باالتر ،ماهیان میباشد (یحیوی .)1379 ،جوامع کفزی در رودخانهها
نقش مهمی در زنجیره غذایی ماهیان بازی میکنند .کفزیان بهعنوان
دومین یا سومین سطح غذایی مورد استفاده آبزیان قرار گرفته و
میتوانند بهعنوان نمایهای از میزان کل تولیدات و شاخصی برای کیفیت
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آب محسوب گردند ( .)1974 ،Owenرودخانه گرگان رود با توجه به
نقش مهم در کشاورزی ،آبزیپروری ،وجود تنوع باالیی از گونههای
ماهیان و سایر آبزیان ،بهرهبرداری از گونههای اقتصادی و تامین آب
بسیاری از تاالبها و آببندانهای منطقه از رودخانههای مهم حوضه
دریای خزر در استان گلستان میباشد .مطالعات در سالهای گذشته
یا محدود به مناطق خاصی از رودخانه بوده و یا محدودیت وسایل باعث
شده تا به برخی از موارد مانند بررسی برخی خصوصیات فیزیکی و
شیمیایی کمتر پرداخته شود (عبدلی و رحمانی .)1380 ،یحیوی ()1379
در بررسی میزان تولیدات بیمهرگان رودخانه کرج بیمهرگان آبزی
افمروپترا ،تریکوپترا ،پلیکوپترا ،کلوپترا ،دیپترا ،توربالریا و آنلیدا را
یافت .تجزیه و تحلیل رسوبات در رودخانه کبودوال علی آباد ،وجود 14
گروه جانوری را نشان داد .سه جمعیت غالب ماکروبنتوز در رودخانه
کبودوال را افمروپترا گاماروس و شیرونومیده تشکیل میدادند .سایر
جوامع از قبیل تریکوپترا ،تابانیده ،زالو ،سیمولیده ،پلیکوپترا ،کنه
آبی ،کولوپترا ،سراتوپوگونیده ،زیگوپترا ،خرچنگ گرد و کرم خاکی از
ماکروبنتوزهای با جمعیت کمتر بودند (کمالی و همکاران .)1386 ،در
مطالعه بیمهرگان رودخانه مادرسو از شاخههای رودخانه گرگان رود
بیشترین فراوانی جوامع کفزی را مربوط به الروهای افمروپترا ،تریکوپترا
و شیرونومیده مشاهده نمود .همچنین دریافت که فراوانی (برحسب
درصد) موجودات کفزی در ماههای مختلف متفاوت است .در بررسی و
نمونهبرداری از فون کفزی رودخانه چافرود در استان گیالن  73گروه
(جنس و گونه) شناسایی شدند که بخش عمده آنها را الرو حشرات
آبزی تشکیل میدادند .از راسته دیپترا  11خانواده شناسایی شد که
بیشترین سهم مربوط به سیمولیده و شیرونومیده بود (قانع ساسان
سرایی و همکاران .)1385 ،علیرغم اهمیت جوامع کفزی بهعنوان غذا
اطالعات کمی در مورد تغییرات،ترکیب و فراوانی جوامع کفزی در
رودخانههای استان گلستان وجود دارد .در مطالعه حاضر در راستای
تحقیقهای انجام گرفته ،سعی شد ترکیب جمعیت بیمهرگان کفزی
در مواجه با فعالیتهای انسانی و کاربری اراضی متفاوت مطالعه شود.
هدف از این تحقیق بررسی فون کفزی و تغییرات آن در رودخانه زرین
گل علیآباد از سرچشمه تا انتهای رودخانه میباشد .از عوارض مهم و
تاثیرگذار در اکوسیتم رودخانه زرین گل علیآباد میتوان به ورود
آالیندههای انسانی نظیر فاضالبهای روستایی و پساب مزارع کشاورزی
و پروش ماهی اشاره کرد .موارد ذکر شده ممکن است ترکیب جمعیت
کفزیان را تغییر داده و از تنوع و فراوانی آبزیان بکاهند.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :رودخانه زرین گل یکی از سر شاخههای
گرگان رود است و موقعیت جغرافیایی رودخانه (طول جغرافیایی

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری
' °37 57و عرض جغرافیایی' )36° 52میباشد .این رودخانه به طول
 22کیلومتر با بستر سنگی -شنی از دامنههای شمالی البرز شرقی
سرچشمه میگیرد (افشین1363 ،؛ وزارت نیرو .)1370 ،این نهر باتوجه
به دانهبندی ذرات بستر ازجمله رودخانههایی با بستر درشت دانه است
و در فاصله  12کیلومتری جنوبشرقی شهرستان علیآباد کتول در
استان گلستان واقع میباشد .بهعلت تغییرات زیادی که در سالهای
اخیر در حاشیه این نهر صورت گرفته و با توجه به تبدیل مناطق جنگلی
به اراضی کشاورزی ،تاثیرات شدید انسانی و جنگلزدایی در حاشیه نهر
سبب شده تا مطالعه موردنظر در نهر زرین گل صورت پذیرد (شکل.)1
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فلزی که هر کدام به ابعاد  30×30سانتیمتر و یک توری با چشمههای
 200میکرون تشکیل شده است.

شکل  :2کاربری اراضی متفاوت در ایستگاههای نمونهبرداری از
رودخانه زرین گل علیآباد کتول

شکل  :1نقشۀ منطقه مطالعاتی از رودخانه زرین گل علیآباد
کبود ،استان گلستان ،ایران

در این مطالعه رودخانه زرینگل در قالب سه ناحیه مختلف
(منطقه باالدست ،میانی و پاییندست) بررسی شد .نمونهبرداری از
بیمهرگان کفزی در  12ایستگاه در فصل زمستان  1394و بهار 1395
انجام گرفت .شرایط انتخاب ایستگاههای نمونهبرداری بر مبنای شیب،
جنس بستر ،شرایط منطقه ،فعالیتهای انسانی و تا حد امکان به فاصله
حدود  2کیلومتر صورت گرفت (جدول  .)1بهنحوی که ایستگاههای
3،2،1و 4در ناحیه پاییندست که بیشتر تحت فعالیت کشاورزی و
فاضالب روستایی واقع شده بودند .همچنین ایستگاههای  7و 10در
فاصله حدود  50متری بعد استخر پرورش ماهی قرار داشتند .ایستگاههای
11و  12بهدلیل قرار گرفتن در مناطق کوهستانی -جنگلی با بستر
قلوهسنگی ،دبی باال و دوری از فعالیتهای انسانی بهعنوان ایستگاههای
دست نخورده در نظر گرفته شدند (نواحی باالدست) (شکل  .)2روش
نمونهبرداری از فون بزرگ بیمهرگان کفزی نهر با استفاده از سوربر
سمپلر انجام شد که مخصوص آبهای جاری و تند بوده ،و از دو قاب

در هر ایستگاه نمونهبرداری از سه نقطه رودخانه ،در کنارهها و
وسط و با  3تکرار صورت گرفت .بزرگ بیمهرگان کفزی جمعآوری
شده با استفاده از الک آزمایشگاهی با قطر چشمه  200میکرون شستشو
داده شدند .سپس نمونهها در فرمالین  %4تثبیت و محتویات الک به
داخل سینی جهت جداسازی موجودات از مواد زمینه در زیر لوپ
منتقل شدند .پس از جداسازی نمونهها ،بزرگ بیمهرگان کفزی بر
اساس کلیدهای معتبر (احمدی و نفسیی1380 ،؛ محبوبیصوفیانی و
نادری ،)1379 ،تا حد راسته ،خانواده و جنس شناسایی گردیدند.
همچنین اندازهگیری متغیرهای محیطی در هر ایستگاه قبل از شروع
نمونهبرداری انجام شد .هشت متغیر محیطی اندازهگیری گردید و بدین
منظور از دستگاه واترچکر و فتومترهای پرتابل اندازهگیری کمک گرفته
شد .متغیرهای اندازهگیری شده شامل :دمای آب ،اکسیژن محلول ،گل
آلودگی ،شوری ،pH ،هدایت الکتریکی ،نیترات و فسفات در هر ایستگاه
بودند .بررسی شاخصهای تنوعزیستی مانند شاخص شانون ،منهینیک،
سیمپسون و یکنواختی در ایستگاههای مورد مطالعه نیز انجام خواهد
گرفت ( .)1994 ،Metcalfe-Smithآنالیز آماری دادههای بهدست آمده
با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSو آزمون واریانس یکطرفه انجام شد.
همچنین جهت بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف
استفاده شد .بهمنظور مقایسه میانگین گروههای مختلف از آزمون دانکن
نیز استفاده شد .همچنین محاسبه دادهها و ترسیم نمودارها با نرمافزار
 Excelانجام شد.
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جدول  :1موقعیت ایستگاههای نمونهبرداری و برخی از پارامترهای محیطی در منطقه مورد مطالعه
ایستگاه

پایین دست

5
6
7
8
9
10

میان دست
باال دست

12

(متر مکعب بر ثانیه)

(متر)

بستر

''40˚77'27
''40˚76'94
''40˚76'80
''40˚76'10

''32˚70'70
''32˚56'71
''32˚56'71
''32˚44'39

1/26
1/14
1/06
1/24

260/9
294/3
312/7
332/1

سنگریزه

''40˚77'40
''40˚77'48
''40˚77'66
''40˚79'38
''40˚81'63
''40˚82'17

''32˚26'89
''31˚15'04
''32˚07'26
''31˚94'76
''31˚83'08
''31˚79'51

1/18
1/15
1/2
1/3
1/35
1/23

400/1
466/2
496/2
537/1
627/1
689/8

قلوهسنگی

''40˚82'82

''31˚77'36

1/2

721/9

''40˚83'44

''31˚75'77

1/01

748/5

 Nطول جغرافیای

1
2
3
4

11

دبی

ارتفاع

جنس

 Eعرض جغرافیای

عوارض موثر
زه آب کشاورزی
فاضالب روستایی

پساب پرورش ماهی

پساب پرورش ماهی
قلوهسنگی

به بخشهای باالدست شاخه اصلی رودخانه (ایستگاه  )12کمی باالتر
بود .پارامترهای  ،pHاکسیژن محلول ،نیترات و گل آلودگی آب رودخانه
در طول مسیر رودخانه نوسان داشت (جدول .)2

نتایج
دمای آب در بخشهای پاییندست رودخانه (ایستگاه 1و )2نسبت

جدول :2مقادیرفاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب درایستگاههای نمونهبرداری در رودخانه زرین گل
ایستگاه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

دمای آب (درجه
سانتیگراد)
16/23
16/20
16/20
15/80
14/10
14/20
13/60
13/40
13/10
12/90
12/30
11/91

اکسیژن محلول
(میلیگرم/لیتر)
8/01
8/24
7/93
8/50
8/70
8/62
7/98
8/40
8/50
7/94
9/30
9/20

شوری
(میلیگرم/لیتر)
0/11
0/12
0/13
0/7
0/72
0/8
0/7
0/72
0/6
0/5
0/17
0/17

هدایت الکتریکی ( )CEو شوری آب از سمت بخشهای باالدست
به پاییندست رودخانه تقریباً کاهش یافت .البته کمترین هدایت الکتریکی
و نیز شوری مربوط به ایستگاههای  1و  2بود .مقادیر فسفات در ایستگاههای
در معرض کاربری کشاورزی (ایستگاه )1و پساب روستایی (ایستگاه )3
نسبت به دیگر ایستگاهها بسیار باالتر بود .مقدار نیتریت در سرشاخه
خاک پیرزن نسبت به دیگر ایستگاهها باالتر بود مقادیر نیتریت در
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pH

8/22
8/53
8/65
8/85
8/70
8/51
8/61
8/72
8/80
8/60
8/85
8/67

گل آلودگی
()NTU
12
10
8
8
7
7
8
7
8
9
5
4

هدایت الکتریکی
()mos/cmμ
1/52
1/51
1/64
1/62
1/72
1/73
1/75
2/10
3/49
3/47
3/78
3/75

فسفات (میلی
گرم/لیتر)
1/37
0/22
1/15
0/28
0/41
0/18
0/18
0/38
0/22
0/29
0/14
0/13

نیترات (میلی
گرم/لیتر)
2/91
3
3/90
2/11
2/09
2/40
3/31
2/30
2/40
3/10
2/20
2/1

ایستگاههای در معرض پساب پرورش ماهی (ایستگاههای 7و )10نسبت
به دیگر ایستگاهها بسیار باالتر بود (جدول  .)2طی زمان نمونهبرداری
در منطقه مورد مطالعه ،تعداد  6192نمونه از بزرگ بیمهرگان کفزی
جداسازی ،شناسایی و شمارش شدند .ارگانیزمهای شناسایی شده به 31
خانواده 9 ،راسته و  4شاخه تعلق داشتند .الرو حشرات آبزی بیشترین
فراوانی جمعیت بزرگ بیمهرگان کفزی را بهخود اختصاص دادند .در
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تمام ایستگاهها فراوانی تابانیده نسبت به دو گروه دیگر بسیار پایین
بوده و حشرات غالباً مربوط به دو خانواده سیمولیده و شیرونومیده
بودند .در ایستگاههای باالتر نسبتهای دو گروه سیمولیده و شیرونومیده
نوسان زیادی داشت و تفسیر آن مشکل است .در ایستگاههای میانیتر
عمالً جمعیت شیرونومیده باالتر بود ولی در هرحال در پایینترین
ایستگاه شاخه اصلی این نسبت حدود  %50از هر گروه بود .همچنین
بیشترین تنوع گروههای شناسایی شده بهترتیب مربوط به دوباالن
(13جنس از  9خانواده) ،بال مویداران ( 1جنس از  5خانواده) و
یکروزهها ( 6جنس از  5خانواده) بود (جدول  .)3غالب نمونههای کفزی
را افمروپترا ،دیپترا و تریکوپترا تشکیل میدادند و بقیه نمونهها از
فراوانی بسیار کمتری برخوردار بودند .در طول دوره مطالعه بهترتیب
درصد فراوانی ،شامل یکروزهها ( ،)%43( )Ephemeropteraبال موی

داران ( )%27( )Trichopteraو دوباالن ( )%23( )Dipteraبودند .سایر
گروههای کفزی فراوانی ناچیزی داشتند (شکل  .)3در اکثر ایستگاهها
بهجز ایستگاههای  7 ،3 ، 1و  10که دیپترا غالب است ،گروه غالب
افمروپترا بود (جدول  .)4بیشترین فراوانی (در متر مربع) افمروپترا در
ایستگاه  12با 27/36عدد در مترمربع و کمترین فراوانی در ایستگاه 1
(تحت تأثیر فعالیت کشاورزی) با حدود  5/04عدد در مترمربع ،بیشترین
فراوانی دیپترا در ایستگاه  7با حدود 20/52عدد در مترمربع و کمترین
فراوانی در ایستگاه  11با1/53عدد در مترمربع و بیشترین فراوانی
تریکوپترا در ایستگاه  5با 18/27عدد در مترمربع و کمترین فراوانی
در ایستگاه  2با  2/7عدد در مترمربع مشاهده گردید .همچنین در بین
نمونههای شناسایی شده کرم کم تار و بهخصوص پلیکوپترا نسبت به
نمونههای دیگر از جمعیت کمتری برخوردار بود.

جدول  :3انواع ماکروبنتوز مشاهده شده در رودخانه زرین گل
وضعیت ایستگاهها

بزرگ بیمهرگان کفزی
راسته

خانواده

جنس

گونه

Amphipoda
Decapoda

Gammaridae
Panopeidae
Psychomyiidae
Hydropsychidae

Gammarus
Rhithropanopeus

harrisii

Trichoptera

Plecoptera

Glossosomatidae
Philophotamidae
Hydroptilidae
Perlidae
Leuctridae
Taeniopterygidae
Caenidae
Heptageniidae

Ephemeroptera

Odonata

Baetidae
Leptophlebiidae
Oligoneuriidae
Chrysomulidae
Gamphidae
Calopterygidae
Coenagrionidae
Chironomidae
Simuliidae
Athericidae
Tabanidae

Diptera
Ceratopogonidae
Tipulidae

Blephariceridae
Empididae

Oligochaeta
Prosobranchiata

Dixidae
Lumbrucidae
Viviparidae

 +فراوانی بیمهرگان کفزی کمتر از %50

Hydropsyche

Caenis
Heptagenia
Epeorus
Rhithrogena
Baetis
Pseudocloeon

nstabilis
angostopinis

باالدست

میاندست

پاییندست

++
+
+
+
+
++
+
+
++
++
++

+
++
+
++

+

+

+

+
lateralis
+
+
+

Argia
Simullium
Chrysops
Tabanus
Atrichopogon
Antocha
Erioptera
Tipula
Dicronata
Hexatoma
Bibiocephala
Hemerodromia
Clinocera
Dixa

+
+

+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
++
++
+
+
+
+
+
+
+
+

++

++

+
+
+
+
++
++
+
+
+
+
+
+
+

+
+
++

++

 ++فراوانی بیمهرگان کفزی بیشتر از %50

مربعهای خالی نشان عدم وجود بیمهرگان کفزی
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بررسی اثر عوامل محیطی بر تنوع و الگوی پراکنش جوامع بزرگ بیمهرگان کفزی....

قلیزاده و بویری

شکل  :3درصد فراوانی گروههای بزرگ بیمهرگان کفزی در طول دوره

شکل  :4درصد فراوانی راستههای بزرگ بیمهرگان کفزی در ایستگاههای

نمونهبرداری در رودخانه زرین گل

باال دست ،میان دست و پایین دست در رودخانه زرین گل

جدول  :5مقادیر (انحراف معیار  ±میانگین) شاخصهای زیستی  -جمعیتی بزرگ بیمهرگان کفزی در طول دوره
مطالعه در ایستگاههای مطالعاتی رودخانه زرین گل
ایستگاه
پایین دست
10
1/04 ± 0/41a
1/71 ± 0/36a
0/52 ± 0/15a
0/32 ± 0/07b

غنای کل
شانون -وینر
مینهینیک
سیمپسون
یکنواختی

فصل زمستان
میان دست
17
1/48 ± 0/37b
2/22 ± 0/42b
0/74 ± 0/23b
0/28 ± 0/04 a

باال دست
14
1/61 ± 0/46b
2/25 ± 0/64b
0/72 ±0/25b
0/31 ± 0/06b

جدول  :4میانگین تعداد ماکروکفزی (تعداد در مترمربع) مشاهده
شده در رودخانه زرین گل
ایستگاه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Diptera

Ephemeroptera

Trichoptera

10/53
6/48
12/6
11/61
9/63
5/13
20/52
4/05
11/43
16/47
1/53
2/34

5/04
7
7/92
20/97
26/72
19/17
7/47
27/06
13/68
6/42
25/21
27/36

3/24
2/77
5/85
12/24
18/27
13/5
5/76
15/3
7/47
4/95
6/03
15/3

پلیکوپترا تنها در ایستگاههای باالدست (11و  )12مشاهده
گردید .همچنین جمعیت کرم کم تار نیز در بسیاری از ایستگاهها در
حد صفر بود ولی در ایستگاههای  2و  1نسبت به دیگر ایستگاهها از
فراوانی باالتری برخوردار بود .همچنین مطالعات کمی و آزمون واریانس
یکطرفه نشان داد میانگین شاخصهای تنوع شانن -وینر ،غنای
تاکسونی مارگالف و سیمپسون بین پاییندست با  2مکان دیگر در هر
دو فصل دارای اختالف معنیداری دارد (.)p˂0/05
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پایین دست
12
1/32 ± 0/22a
1/49 ± 0/26a
0/59 ± 0/2a
0/35 ± 0/09b

فصل بهار
میان دست
19
1/55 ± 0/43b
2/2 ± 0/5b
0/75 ± 0/12b
0/29 ± 0/05a

باال دست
15
1/68 ± 0/36b
2/11 ± 0/46b
0/73 ±0/29b
0/34 ± 0/05b

بحث
در بررسی پارامترهای فیزیکوشیمیایی مشاهده شد که مقادیر
اندازهگیری شده در محدوده مقادیر مناسب جهت زیست غالب آبزیان
میباشد .همچنین رودخانه زرینگل مسیر خود را از میان جنگل ،کنار
کوه و نیز حاشیه زمینهای کشاورزی طی میکند ،در طول مسیر ممکن
است گرما جذب یا دفع کند .دمای آب در طول مسیر رودخانه تغییرات
زیادی نداشت ،طوریکه درجه حرارت بخشهای پایینی رودخانه با
بخشهای باالیی شاخه اصلی رودخانه کمتر از  3درجه سانتیگراد نوسان
داشت .مقادیر  pHنیز در ایستگاههای باالدست کمتر از ایستگاههای
پاییندست بود که میتوان آنرا به باالتر بودن مقادیر CO2محلول در
این قسمت نسبت داد .در بخشهای پایینتر رودخانه که آب با دبی
باالتر و با سرعت کمتری بوده و نیز بخشهایی که از نظر جلبک نیز
غنیتر هستند ،عمالً تحت تاثیر پارامترهای زیستی و فتوسنتز قرار
داشته و میتواند مقادیر  pHافزایش یابد .باال بودن هدایت الکتریکی آب
( )ECدر بخشهای باالدست رودخانه احتماالً بهخاطر تاثیر عوامل انسانی
(کشاورزی ،دامپروری و کارگاه تکثیر و پرورش ماهی) در طول مسیر
رودخانه است و چون در باالدست رودخانه دبی آب نسبت به بخشهای
پایینی آن بسیار کمتر است این امر نمود پیدا میکند .گل آلودگی نیز
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احتماالً بهخاطر تاثیر عوامل انسانی (کشاورزی ،دامپروری و کارگاه تکثیر
و پرورش ماهی) در طول مسیر رودخانه باالست ولی در ایستگاه10
(حوالی کارگاه پرورش ماهی) نسبت به سایر ایستگاهها مقدار باالی را
نشان داده است که میتواند مربوط به تاثیر فاضالب کارگاه و ورود آن
به رودخانه باشد .اکسیژن محلول در تمام ایستگاههای مورد مطالعه باال
بود .بهه رحال پایین بودن دما و نیز تحت تاثیر پارامترهای زیستی و
فتوسنتز قرار داشتن (دارای پوشش گیاهی باالتر بود) منجر به افزایش
حاللیت اکسیژن در آب میشود .کمترین مقدار اکسیژن مربوط به
ایستگاه ( 3پایینترین ایستگاه) ،با کمترین پوشش گیاهی و دما باال
بود .میزان  NO2درکلیه ایستگاهها پایین میباشد که بهدلیل ناپایداری
 NO2وتبدیل سریع آن به  NO3میباشد ( .)1995 ،Allanهمچنین در
ایستگاههای پاییندست رودخانه تحت تاثیر پارامترهای زیستی و فتوسنتز
بوده و بیشتر توسط فتوسنتزکنندهها مورد مصرف قرار میگیرد .نوسان
تغییرات نیترات در ایستگاههای مختلف قابل توجیه نبود .میزان PO4
ایستگاههای پاییندست احتماالً بهخاطر دبی خیلی پایین آب بیشتر
تحت تاثیر عوامل انسانی بوده ،بنابراین از میزان فسفات باالتری
برخوردار بودند .ولی در ایستگاههای باالدستتر عالوه بر دبی باالتر آب،
دمای پایین و پوشش گیاهی بیشتر در غالب ایستگاه منجر به کاهش
فسفات میگردند .در بررسی حاضر اثرات عوامل محیطی و فعالیتهای
انسانی بر کیفیت آب و ترکیب جمعیت بزرگ بیمهرگان کفزی در
رودخانه زرینگل علیآباد نسبتاً محسوس بود .نقش بیمهرهگان آبزی
در انتقال جریان انرژی در اکوسیستمهای آبی از اهمیت ویژهای برخوردار
بوده و مطالعه جوامع بنتوزی معیار مناسبی برای ارزیابی وضعیت
اکولوژیک یک اکوسیستم آبی است .نوع بستر نقش مهمی در تنوع و
تراکم فون کفزی ایفا کرده است و واکنشهای مختلف و متعدد
بیولوژیکی و فیزیکوشیمیایی که در بستر صورت میگیرد و مستقیماً
روی کیفیت آب بهعنوان محیط زندگی آبزیان تاثیر میگذارد .نتایج
حاصل از بررسی و شناسایی کفزیان در تاالب گمیشان که دارای بستری
گلی -ماسهای بود بیانگر فقر تنوع گونهای کفزیان بود .نرمتنان در
جوامع ماکروفونای مورد شناسایی در تاالب گمیشان بیشترین تراکم
را بهخود اختصاص داده بودند (حاجیمرادلو و همکاران .)1386 ،با مقایسه
ایستگاههای باالیی ،میانی و پاییندست رودخانه زرینگل بهنظر می-
رسد ارگانیزمهای حساس به آلودگی در ایستگاههای باالیی (با کیفیت
آب مناسب) نسبت به ایستگاههای پایینی ،از فراوانی و تنوع بیشتری
برخوردار بودند .عکس این موضوع نیز در مورد ارگانیزمهای مقاوم ،صادق
بود .سایر مطالعات نشان دادهاند فعالیتهای انسانی قبیل پسابهای
روستایی ،صنعتی و کشاورزی مقادیر زیادی از آالیندههای سمی را به
محیط آبی وارد کرده و تنوع و فراوانی بزرگ بیمهرگان کفزی را تحت
الشعاع قرار میدهند ( Martzeniو .)2007 ،Esteve
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در این مطالعه ارگانیزمهای مقاوم ( Simulidaeو  )Chironomidaeدر
ایستگاههای آلودهتر ( 7،3،1و )10نسبت به ایستگاههای باالدست
(11و )12فراوانی بیشتری داشتند .مهمترین عامل افزایش فراوانی،
گروههای فوق در ایستگاههای  1ورود پساب کشاورزی و در ایستگاههای
 3ورود فاضالب روستایی بود .یکی دیگر از پارامتر تأثیرگذار در تغیر
ترکیب جمعیت بزرگ بیمهرهگان آبزی ،پساب خروجی مزارع پروش
ماهی است .چنانچه نتایج مطالعه حاضر و نتایج بررسی Camargo
( )1994نشان میدهند این پسابها خروجی مزارع ماهی (ایستگاههای
 7و )10میتوانند منجر به بیشتر شدن گروههای فیلترکننده
( ،)Simulium ps.گروههای مقاوم (راستههای  Oligochetaو )Diptera
و کاهش گروههای حساس (مانند  )Acroneuria ps.شوند .مطالعه اثر
پساب خروجی پرورش ماهی بر جمعیت بزرگ بیمهرهگان آبزی در
رودخانههای فیروزکوه و چافرود نمایان ساخت که پساب استخرهای
پرورشی در ایستگاههای دریافتکننده موجب کاهش گروههای  TPEو
افزایش گروههای مقاوم نظیر راسته دوباالن (اکثرأ خانوادههای Simulidae
و  )Chironomidaeشده بود (خوشاخالق و همکاران .)1394 ،ایستگاه
سوم بهدلیل ورود فاضالب روستایی و ایستگاه اول که در معرض زه آبهای
کشاورزی و همچنین بار موادآلی ،بیشترین فراوانی دوباالن را به خود
اختصاص داد .این گزارشها با یافتههای بررسی حاضر و با نتایج Zivic
و همکاران ( )2009و  )1994( Camargoمشابهت دارد .محققین معتقدند
که در شرایط عدم وجود استرس محیطی ،جنس رسوبات بهعنوان یکی
از عوامل تعیینکننده در پراکندگی و تراکم موجودات کفزی محسوب
میشود .طبق بررسیهای اکولوژیک و موجودات کفزی توسط بعضی
از محققین افزایش عمق و تغییر در بافت رسوب با کاهش تراکم و
فراوانی اجتماعات کفزی همراه است ( Parulekarو .)1994 ،Harkantra
بین نوع بافت رسوبات و تراکم و گسترش فون کفزی رابطه مشخص
وجود دارد و در این میان بسترهای ماسهای سیلتی دارای تراکم باالیی
از موجودات کفزی هستند ( )1995 ،Mohammadموجودات کفزی
همیشه تمایل به انتخاب بستری با قابلیت نفوذ آسان و بیشتر دارند
(حسینخضری .)1379 ،سه جمعیت غالب ماکروبنتوز در رودخانه زرین
گل (استان گلستان) را افمروپترا ،تریکوپترا و دیپترا که از آن جمعیت
شیرونومیده و سیموبیده از فراوانی باالئی برخوردار هستند را تشکیل
میدهند .سایر جوامع از قبیل تابانیده،زالو ،سیمولیده ،پلیکوپترا ،کنه
آبی ،کولوپترا ،دیپترا ،سراتوپوگونیده ،زیگوپترا ،خرچنگ گرد و کرم خاکی
از ماکروبنتوزهای با جمعیت کمتر هستند .بیشترین فراوانی مطلق
ماکروبنتوزها در رودخانه زرینگل در ایستگاههای میان دست رودخانه
یافت گردید .همچنین در مطالعهای جمعیت باالی گاماروس در ایستگاه
چشمه و آبشار خود بیانگر خواست ویژه اکولوژیک این موجود به آب
پاکیزهتر است .در محل کمپ مسافرین بیشترین جمعیت را افمروپترا
375
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بهخود اختصاص داده بود (کمالی و همکاران .)1386 ،در بررسی فراوانی
کفزیان در ایستگاههای مختلف رودخانه زرین گل بیانگر این است که
این رودخانه از نظر تنوع کفزیان غنی نمیباشد ،ولی از لحاظ فراوانی
نسبتاً باال بود بهطوریکه در بعضی ایستگاهها تعداد کفزی در هر مترمربع
باال اما در بعضی ایستگاهها در همین زمان فراوانی کفزیان بسیار کم
بود .به هرحال تغییرات زیاد در فراوانی کفزیان در ایستگاههای مختلف
در یک محدوده زمانی کوتاه نشاندهنده تاثیر پارامترهای زیستی حتی
تغییرات کم در هر یک از پارامترها روی فراوانی آنها میباشد .همچنین
با بهکارگیری شاخصهای زیستی -جمعیتی میتوان تفاوتهای کیفی
آب در ایستگاههای مختلف را بهخوبی بیان کرد .از این روش در ارزیابی
زیستی رودخانه زرینگل علیآباد استفاده شد تا ضمن تعیین کیفیت
آب در هر ایستگاه عوامل عمده آلودگی این رودخانه بهترتیب اهمیت
(فاضالبهای روستایی ،کشاورزی و استخر پرورش ماهی) طبقهبندی
شوند .در این مطالعه بررسی ترکیب جمعیت بزرگ بی مهرگان کفزی
و نتایج شاخصهای زیستی -جمعیتی ،در ایستگاههای مختلف نشان
داد آثار ناشی از فعالیتهای انسانی در ایستگاههای پاییندست نسبت
به باالدست طبق انتظار شدیدتر بود .آثار مخرب فاضالبهای انسانی و
تاثیر آن بر اکوسیستم آبی بر هیچکس پوشیده نیست ،لذا بهنظر میرسد
با برنامهریزی و مدیریت مناسب میتوان از شدت آسیبهای وارده کاست.
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