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چکیده
در مطالعات حاضر شناسايي و وضعيت تنوع زيستي كفزيان رودخانههای حفاظت شده جاجرود و كرج ،كه تامينكننده بخش زيادی از
آب شرب شهر تهران ميباشند ،در طول سه سال متوالي بهطور همزمان بررسي گرديده است .نمونههای فيزيکوشيميايي وكفزيان با سه تکرار از
 19ايستگاه با سوربرجمعآوری شدند .آناليزهای آماری توسط نرمافزارهای  R ،SPSSو  Pastصورت گرفت .در رودخانه جاجرود تعداد 6667
ماكروبنتوز در  22خانواده و در رودخانه كرج تعداد 13246ماكروبنتوز در  24خانواده شناسايي شد .بيشترين فراواني و تنوع ماكروبنتوز درفصل
تابستان ومناسبترين زمان برای نمونهبرداری از كفزيان در محدوده مطالعاتي ميباشد .نتايج آزمون آماری  CCAنشان داد ،پارامترهای كل جامدات
معلق ،هدايت اكتريکي ،اكسيژن محلول و  pHبيشترين سهم را در توزيع كفزيان داشتند .در رودخانه جاجرود باتيده و در رودخانه كرج سيموليده
بيشترين ميزان فراواني را بهخود اختصاص دادند .شاخص غالبيت سيمپسون در تمامي ايستگاههای مطالعاتي بيشتر به سمت يك ميل ميكند كه
بيانگر فراواني باالی يك يا چند خانواده نسبت به سايرين است .مقادير متوسط شاخص تنوع شانون در طول چهار دوره نمونهبرداری در رودخانه
كرج بين  2/04±0/11تا 2/5±0/06متغير و در رودخانه جاجرود بين  1/4±0/22تا  2/4±0/42نوسان داشت .هر دو رودخانه بهلحاظ تنوع
زيستي وفون كفزيان به يکديگر شباهت دارد .براساس نتايج شاخصهای تنوع زيستي فعاليتهای انساني بر جوامع كفزيان تاثيرگذار بوده و
بيشترين تاثير منفي بر اكوسيستم دو رودخانه ناشي از توسعه تفرجگاهها و تغييرات كاربری اراضي ميباشد.
کلمات کلیدی :جاجرود و كرج ،شاخص تنوع زيستي ،كفزيان ،عوامل محيطي
* پست الكترونیكی نویسنده
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مقدمه
آلودگي اكوسيستمهاي آبي در كشورهاي در حال توسعه مانند
ايران بسيار متداول و گسترده است لذا مديريت و حفاظت از رودخانهها
براي تامين آب و استمرار خدمات اكولوژيک آنها امري ضروري و مهم
ميباشد ( Aazamiو همكاران .)2015 ،رودخانههاي كرج و جاجرود از
رودخانههاي مهم و حفاظتشده كشور ميباشند و بهلحاظ تنوعزيستي
و تامين آب شرب كالنشهر تهران با توجه به بحران فعلي كم آبي حائز
اهميت هستند كه در مطالعات قبلي صورت گرفته در اين دو رودخانه
نيز به لزوم حفاظت از رودخانههاي كرج و جاجرود بهعنوان رودخانههاي
حفاظتشده ايران و نقش محيطزيستي اين اكوسيستمهاي آبي با ارزش
اشاره شده است (پروندي و همكاران1394 ،؛ شيرچي و همكاران،
1391؛ محمودي و همكاران .)1393 ،گرچه الزم است مطالعات اكولوژيک
اين رودخانهها تكرار شوند تا ضمن شناسايي دقيقتر كفزيان نسبت
به تعيين بهترين شاخص زيستي اقدام گردد و همچنين با تكرار مطالعات
اكولوژيک ميتوان به مديريت بهتر اين دو رودخانه كمک نمود .اين
موضوع از آنجايي اهميت مضاعف دارد كه رودخانههاي مذكور تامين
كننده آب شرب بخشهايي از شهر تهران ميباشند .شناسايي و مطالعه
كفزيان از مناسبترين روشها براي ارزيابي سالمت و وضعيت اكولوژيک
اكوسيستمهاي آبي ميباشد (شكريپور و اردالن .)1395 ،از آنجاكه
در اكوسيستمهاي جاري ،جريان آب در هرلحظه باعث تغيير پارامترهاي
فيزيكوشيميايي آب ميشود بنابراين اطالعات فيزيكوشيمايي ميبايست
بهصورت پيوسته و در يکدوره زماني طوالني جمعآوري شود كه بسيار
پرهزينه و زمانبر بوده درحاليكه با استفاده از دادههاي اكولوژيک
موجودات زنده ،ميتوان با دقت بيشتري و براي بازه طوالنيتري كيفيت
آب را تعيين كرد ( Krisantiو همكاران .)2017 ،تركيب جمعيت
كفزيان ارتباط نزديكي با شاخصهاي محيطي دارد (پروندي و همكاران،
 .)1395از آنجاييكه گونههاي كفزيان آبشيرين بهطور قابل توجهي
نسبت به آلودگيهاي محيطزيست حساسيت نشان ميدهند ،ميتوان
از تغييرات ساختار زيستي آنها (فراواني ،تنوع ،غالبيت و يكنواختي)
براي سنجش بار آلودگي وارد شده به اكوسيستم استفاده كرد .در
رودخانههاي طبيعي و دستنخورده ،تنوع و غناي بااليي ازاين گونهها
يافت ميشود ( Marzinو همكاران .)2012 ،كفزيان بهدليل تنوع
گونهاي باال ،وجود در اكثر بومسازگانهاي آبي ،جابجايي و تحرک كم،
قابليت تجمع مواد سمي در آنها ،نمونهبرداري آسان و ديده شدن با
چشم غيرمسلح ،بهخوبي ميتوانند تغييرات كيفي و سالمت
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اكوسيستمهاي آبي را تعيين كنند ( Aschalewو همكاران.)2015 ،
شاخصهاي تنوع و كيفي ،شاخصهاي قابل قبول در ارزيابي زيستي
ميباشند و اين شاخصها مقادير عددي هستند كه بهكمک آنها
ميتوان به ارزيابي وضعيت سالمت اكوسيستم پرداخت .شاخصهاي
تنوع اطالعاتي در مورد نحوه پراكنش و توزيع جمعيتي افراد گونهها
در اختيار قرار ميدهند درحاليكه شاخصهاي زيستي مقادير عددي
هستند كه براساس ميزان مقاومت كفزيان در برابر آلودگي محاسبه
مي شوند .ارزيابي زيستي روشي ارزان و دقيق براي بررسي وضعيت
سالمت اكوسيستم ميباشد وليكن در كشور ايران هنوز كاربرد چنداني
ندارد (حيدري و همكاران .)1391،البته بهتر است تعيين وضعيت سالمت
اكوسيستمهاي آبي از طريق روشهاي فيزيكوشيميايي و زيستي تواما
انجام گردد ( Aazamiو همكاران .)2015 ،هدف از انجام اين مطالعات،
شناسايي و بررسي ساختار جمعيت كفزيان و وضعيت تنوع زيستي با
استفاده از شاخصهاي زيستي اين موجودات در رودخانههاي كرج و
جاجرود ميباشد .همچنين اثر عوامل فيزيكي و شيميايي بر پراكنش
كفزيان در دو رودخانه جاجرود و كرج بررسي گرديده است .هر دو
اكوسيستم ازجمله رودخانههاي تحت حفاظت سازمان حفاظت محيط
زيست ايران ميباشند و بهلحاظ تنوع زيستي و تامين آب شرب شهر
تهران حائز اهميت ميباشند .در نهايت وضعيت تنوع زيستي كفزيان
اين دو رودخانه مهم واقع در حوزه آبريز مركزي ايران بهطور همزمان
براي سه سال متوالي در مطالعات حاضر بررسي گرديده است.

مواد و روشها
محدوده مطالعاتي :رودخانه جاجرود در شرق و رودخانه كرج
در غرب تهران ،چسبيده به پايتخت ايران قرار دارند و بخشي از آب
شرب شهر تهران با بيش از  12ميليون نفر را تامين ميكنند .رودخانه
جاجرود با مساحت حوضه  690كيلومترمربع روند شمالغربي -جنوب
شرقي و طول حدود  140كيلومتر به درياچه سد لتيان وارد ميشود
و بهترتيب حداقل و حداكثر دبي آن  1197و  2086مترمكعب در
ثانيه در شهريورماه و ارديبهشت ماه ميباشد (پروندي و همكاران،
 .)1395در قسمت شمالشرقي حوزه آبريز مركزي ،رودخانه كرج با
مساحت حدود  850كيلومتر مربع قرار دارد كه ازجمله رودخانههاي
پرآب و با كيفيت دامنه جنوبي البرز محسوب و بين ' 51 35طول
شرقي و '36 02عرض شمالي واقع شده است .رودخانه كرج رودخانهاي
دائمي با طول  245كيلومتر و در طبقه رژيم هيدرولوژيک برفي -باراني
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قرار دارد .سرشاخه واليترود (ايستگاههاي  k6تا  (k4و شهرستانک
(ايستگاههاي ) k1تا  (k3داراي بيشترين ميزان آبدهي بهترتيب 127/7
و  76/9ميليون مترمكعب در ميان شاخههاي وارد شده به رودخانه
كرج ميباشند (خاتمي و همكاران1385 ،؛ محمودي و همكاران.)1393 ،
شكل  1موقعيت جغرافيايي محدوده مطالعاتي و نقاط نمونهبرداري را
نشان ميدهد.
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با استفاده از دستگاه نمونهبردار سوربر با سطح  30×30سانتيمتر با
اندازه توري 250ميكرون و با  3بار تكرار در هر ايستگاه انجام شد.
نمونهها در محل توسط الكل  96درصد تثبيت و به آزمايشگاه منتقل
گرديد .سپس شناسايي كفزيان با استفاده از كليدهاي شناسايي معتبر
در زير لوپ صورت گرفت (2007 ،Hartmann؛  Oscozو همكاران.)2011 ،
جدول :1نام و مشخصات ايستگاههاي نمونهبرداري
رودخانه

جاجرود

شكل .1محدوده مطالعاتي و نقاط نمونهبرداري زيستي و فيزيكوشيميايي

با درنظر گرفتن كاربري اراضي (موقعيت رستورانها ،روستاها،
مناطق مسكوني ،صنعتي و كشاورزي) دسترسي به ايستگاه ،شرايط
زمين شناسي ،طول رودخانه ،پوشش گياهي و شرايط محلي اقليمي،
 12و  7ايستگاه از رودخانههاي كرج و جاجرود بهترتيب انتخاب شدند.
در جدول  1نام و مشخصات ايستگاههاي نمونهبرداري ارائه شده است.
جنس بستر در ايستگاههاي مطالعاتي قلوه سنگي و رسوبات درشت
دانه ميباشد .پارامترهاي فيزيكوشيميايي شاملدما (، pH ،)Cكدورت
( ،)NTUاكسيژن محلول ،نيترات ،فسفات ،كل جامدات محلول ،مواد
جامد معلق ،ميزان اكسيژن خواهي زيستي ،ميزان اكسيژن خواهي
شيميايي (ميليگرمليتر) ،هدايت الكتريكي (ميكروزيمنس بر ثانيه)،
عمق و عرض رودخانه و شدت جريان آب در طي سه سال و در
فصلهاي پاييز  ،94تابستان و پاييز  95و تابستان  96مورد سنجش
قرار گرفتند .برخي پارامترها مانند اكسيژن محلول و دماي آب ،عمق،
عرض و شدت جريان رودخانه در محل اندازهگيري گرديد و ساير
پارامترها مطابق با روش  APHAنگهداري و به آزمايشگاه انتقال داده
شد .همزمان با برداشت اطالعات فيزيكوشيميايي ،نمونهبرداري از كفزيان

نام

عرض

طول

كاربري

ايستگاه

جغرافيايي

جغرافيايي

اراضي

J1

''35 55'41.6

''51 31'36

مسكوني

J2

''35 55'41.6

''51 31'36

مسكوني

J3

''35 59' 40

''51 37'6

باغ

J4

''35 56'1.06

''51 27'49.37

مسكوني

J5

''35 51'51.15

''51 32'40.4

مرتع

J6

''35 48'64

''51 36'58

مسكوني

J7

''35 44'11

''51 41'37.86

مسكوني

K1

''35 57'45.8

''51 21'86.7

مرتع

K2

3558'35.3

''51 20'6.9

مرتع

K3

''36 00'30.6

5118'2.7

مرتع

K4

''36 4'13.8

''51 23'19.6

مرتع

K5

''36 5'35.5

''51 21'52.8

مرتع

K6

''36 6'45.7

''51 19'42.6

مرتع

K7

''36 07'46.6

''51 22'17.0

مرتع

K8

''36 06'39.9

''51 21'38.5

مرتع

K9

''36 06'14.2

''51 21'09.8

مرتع

K10

''3600'50.5

5117'33''.2

مرتع

K11

''36 01'17.73

''51 09'9.19

مرتع

K12

''3555'38.12

''51 03'3207

مرتع

كرج

شاخصهاي تنوع زيستي :پس از شناسايي و شمارش كفزيان،
شاخصهاي تنوعزيستي با استفاده از نرمافزار اكولوژيک  PASTمحاسبه
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شد ( Hammerو همكاران .)2001،شاخصهاي تنوعزيستي در اين
مطالعات شامل شاخص تنوع شانون -وينر( ،)Hشاخص سيمپسون و
مارگالف ميباشند.
شاخص تنوع شانون -وينر( :)Hبراساس شاخص شانون -وينر
هرچه مقدار شاخص كمتر از يک و نزديک صفر باشد ،محيط آلودهتر
و افزايش ميزان شاخص به بيش از  3نشانگر عدم آلودگي منابع آبي
)𝑖𝑃𝑛𝐿𝑖𝑝(H= ∑𝑠𝑖=1
است (خسرواني و همكاران:)1393،
 :Hتابع شانون؛  :Sتعداد گونه؛ :i Pفراواني نسبي گونه iام

نتایج
در رودخانه جاجرود تعداد  6667ماكروبنتوز در  22خانواده و 8
راسته و در رودخانه كرج تعداد 13246ماكروبنتوز در  24خانواده و 8
راسته شناسايي شد .كفزيان شناسايي شده در محدوده مطالعاتي در
جداول  2و  3و وضعيت فراواني آنها در شكلهاي  2و  3ارائه شده
است .بيشترين فراواني كفزيان شناسايي شده در هر دو رودخانه در
فصل تابستان ميباشد (شكلهاي 2و .)3

شاخص سيمپسون :اين شاخص در سال  1949توسط سيمپسون
ارائه شده است كه بهصورت رابطه زير محاسبه ميشود (طباطبايي و
𝐷 = 1 − ∑𝑆𝑖=1(𝑝𝑖2).
همكاران:)1388 ،
 :Piنسبت فراواني هريک از گونهها در نمونه كه بهصورت زير محاسبه
Pi=ni/N
شد:
 =Sتعداد كل گونه  =N،تعداد افراد تشكيلدهنده تمام گونهها در
نمونه =D،شاخص سيمپسون = ni ،تعداد افراد گونه
شاخص مارگالف :در سال  1985مارگالف شاخص تنوع را با
فرمول  D=S-1/LnNارائه كرد (طباطبايي و همكاران.)1388 ،
 =Dشاخص مارگالف =N،تعداد كل افراد =S ،تعداد گونه
تجزيه و تحليل آماري :تحليلهاي آماري با استفاده از
نرمافزارهاي  (Vegan-package( R ،PAST ،SPSSانجام شد .قبل از
انجام آناليزها تعداد كفزيان طبق فرمول ) log(x+1نرمال گرديد
( Arimoroو همكاران .)2017 ،از تجزيه و تحليل تطبيق متعارف
) )CCAدر نرمافزار  Rبراي بررسي تاثير پارامترهاي فيزيكوشيميايي
بر توزيع جمعيت كفزيان استفاده شد CCA .جديدترين روش
گروهبندي و تحليل ارتباط گونهها با عوامل محيطي ميباشد كه در
آن از آزمونهاي رگرسيوني و همبستگي بهصورت همزمان ميتوان
استفاده نمود و بهراحتي روابط گونهها و پارامترهاي محيطي را نشان
ميدهد ( Aazamiو همكاران .)2015 ،آناليز  CCAبهوسيله بسته
نرمافزاري  Veganدر محيط نرمافزار  Rانجام ميشود .با توجه به
نرمال بودن توزيع دادهها آناليز همبستگي پيرسون براي تعيين
همبستگي بين پارامترهاي فيزيكوشيميايي و دادههاي فراواني
كفزيان استفاده شده است.

شكل :2فراواني كفزيان در ايستگاههاي مطالعاتي رودخانه جاجرود

شكل :3فراواني كفزيان در ايستگاههاي مطالعاتي رودخانه كرج

در جداول  4و  ،5درصد خانوادههاي غالب ( )%CDFدر ايستگاههاي
مطالعاتي در چهار دوره نمونهبرداري در رودخانههاي جاجرود و كرج
آورده شده است.
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 كفزيان شناسايي شده در رودخانه جاجرود:2جدول
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Diptera

Trichoptera
Coleoptera
Oligochaete
Pleocoptera
Hymenoptera
Crustaceae

 كفزيان شناسايي شده در رودخانه كرج:3جدول
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Gammarus
Taeniopteryx

خانواده

راسته

Batidae
Ephemeroptera
Heptageniidae
Dytiscidae
Elmidae
Athericidae
Empididae
Blepharicerida
Chironomidae
Tabanidae
Tipulidae
Ceratopogonia (Nymph)
Thaumaleidae
Limoniidae
Simuliidae
Stratiomyidae
Simuliidae (nymph)
Sciomyzidae
Lumbricidae
Tubificidae
Hydropsychidae
Rhyacophilidae
Gammaridae
Taeniopterygidae
Hydrobiidae

Coleoptera

Diptera

Oligochaete
Trichoptera
Amphipoda
Plecoptera
Mollusca
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تابان و همكاران

جدول :4درصد خانوادههاي غالب در ايستگاههاي مطالعاتي در چهار دوره نمونهبرداري در رودخانه جاجرود
پاييز94
ايستگاه

پاييز 95

نام خانواده

%CDF

غالب

J1

40/98

J2

66/01

J3

45/04

43/18

J4

67/42

Chironomidae

نام خانواده

%CDF

56/31

تابستان 95
%CDF

غالب

32/25

Chironomidae
Hydropsychidae

نام خانواده
غالب

تابستان 96
%CDF

44/3

62/1

68/23

34/7

51/08

Baetidae

62/28

Chironomidae

79/53

J5

74/73

27/48

Heptageniidae

87/3

60/4

J6

90/22

57/5

59/48

50/9

J7

42/47

70/1

96/17

53/9

Baetidae

غالب

38/14
42

Baetidae

نام خانواده

Baetidae

Chironomidae

جدول :5درصد خانوادههاي غالب در ايستگاههاي مطالعاتي در چهار دوره نمونهبرداري در رودخانه كرج
پاييز94
ايستگاه

%CDF

K1

36/29

K2

81/7

K3

54/16

K4

77/24

K5

51/72

نام خانواده
غالب
Baetidae
Heptageniidae

پاييز 95
%CDF

46/1
51/3

نام خانواده
غالب
Chironomidae

تابستان 95
%CDF

38/78

57/7

Heptageniidae

27/48
55/5

29/1

Chironomidae

47/1

Baetidae

K6

37/53

Heptageniidae

33

Hydropsychidae

46/77

K7

39/1

Simuliidae

39

Elmidae

81/42

K8

36/2

41/4

Heptageniidae

53/95

K9

38/3

46/5

Elmidae

41/35

42/3

Hydropsychidae

Chironomidae

K10

42/6

Baetidae

K11

47/81

Chironomidae

46/5

K12

77/51

Baetidae

55/3

Baetidae

غالب

74/68

48/37

Chironomidae

نام خانواده

تابستان 96
%CDF

47/42
Chironomidae

73
40

Simuliidae
Chironomidae

غالب
Simuliidae
Baetidae

70/29
58
55/7
66/5

Simuliidae

نام خانواده

Simuliidae

55/68
48/2

68/25

58/89

Baetidae

81/44

37/91

Heptageniidae

32/27

Simuliidae

45/3

Baetidae

CDF: Percent contribution of Dominant Family

براساس جداول  4و  ،5در رودخانه كرج در پاييز ،94
 Chironomidaeدر پاييز  Baetidae ،95و در تابستان  95و 96
 Simullidaeبيشترين فراواني را بهخود اختصاص ميدهند و در
رودخانه جاجرود  Baetidaeبيشترين فراواني را در هر چهار دوره
نمونهبرداري دارد .درصد فراواني تاكسونهاي شناسايي شده در
رودخانههاي جاجرود و كرج در چهار دوره نمونه برداري در شكلهاي
 4و  5نشان داده شده است .تاكسونهايي كه ميزان فراواني زير 1
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درصد داشته اند در شكلهاي مذكور نمايش داده نشدهاند .براساس
شكلهاي  4و  5در رودخانه جاجرود Baetidae ،و در رودخانه كرج
 Simullidaeبيشترين ميزان فراواني را بهخود اختصاص ميدهند .در
رتبه بعدي در هر دو رودخانه  Chironomidaeقرار دارد كه اين نتايج
جهت شناخت دقيق تغييرات اكولوژيک مديريت رودخانهها حائز
اهميت است.

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1397

ايستگاههاي k1

مربوط به ايستگاه  J7و در رودخانه كرج مربوط به
تا  k3ميباشند كه بر اين اساس نتايج اين شاخص ،ايستگاههاي
نامبرده ،نسبت به ساير ايستگاهها آلودگي بيشتري دارند .براساس
نتايج جداول  6و  ،7شاخص ) Simpson (Dدر هر دو رودخانه بيشتر
به سمت يک ميل ميكند و براساس نتايج شاخص )Margalof (DMg
كمترين تنوع گونه اي در ايستگاه  J7و بيشترين ميزان تنوع گونهاي
مربوط به ايستگاه  J3ميباشد.

شكل :4درصد فراواني تاكسونهاي شناسايي شده در چهار
دوره نمونهبرداري در رودخانه جاجرود

شكل :6توزيع كفزيان با توجه به پارامترهاي فيزيكوشيميايي
رودخانه جاجرود
شكل  :5درصد فراواني تاكسونهاي شناسايي شده در چهار
دوره نمونهبرداري در رودخانه كرج

بر اساس نتايج ( CCAشكلهاي  6و )7و نتايج همبستگي
پيرسون بين فراواني كفزيان و پارامترهاي فيزيكوشيميايي در
رودخانه جاجرود ،اجزا اصلي مولفه  CCA1عبارتند از  ،BODدماي
آب ،اكسيژن محلول و  pHواجزا مولفه  ،CCA2شدت جريان آب،
اكسيژن محلول ،دماي آب ميباشد .در رودخانه كرج نيترات ،هدايت
الكتريكي و كل جامدات معلق اجزاي مولفههاي  CCAرا تشكيل
ميدهند و مهمترين پارامترهاي محيطي در توزيع كفزيان هستند.
نتايج بهدست آمده از شاخصهاي تنوعزيستي در جداول  6و 7
نشان داد مقادير متوسط شاخص تنوع ) ،Shannon-Wiener (Hدر
طول چهار دوره نمونهبرداري در رودخانه كرج بين 2/04±0/11تا
2/5±0/06متغير و در رودخانه جاجرود بين  1/4±0/22تا 2/4±0/42
نوسان داشته است .كمترين مقدار اين شاخص در رودخانه جاجرود

شكل :7توزيع كفزيان با توجه به پارامترهاي فيزيكوشيميايي
رودخانه كرج
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تابان و همكاران

جدول  :6ميانگين نتايج محاسبه شاخصهاي تنوع زيستي در
ايستگاههاي مطالعاتي رودخانه جاجرود در چهار دوره نمونهبرداري
نام ايستگاه
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7

شاخصهاي تنوع زيستي
Margalof

Simpson

ShanonWiener

3/37
2/79
3/38
2/35
2/53
2/50
1/21

0/89
0/84
0/86
0/80
0/81
0/81
0/72

2/45
2/20
2/36
1/85
2/01
2/06
1/49

جدول :7ميانگين نتايج محاسبه شاخصهاي تنوع زيستي در
ايستگاههاي مطالعاتي رودخانه كرج در چهار دوره نمونهبرداري
نام ايستگاه
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12

شاخصهاي تنوع زيستي
Margalof

Simpson

ShanonWiener

2/49
2/33
2/23
3/45
2/61
3/15
3/29
3/17
3/94
2/71
1/81
2/65

0/84
0/82
0/83
0/85
0/85
0/87
0/83
0/82
0/88
0/83
0/83
0/89

2/16
2/04
2/08
2/27
2/17
2/40
2/21
2/22
2/53
2/23
2/09
2/43

بحث
شناسايي تعداد  19913كفزيان در محدوده مطالعاتي و فراواني
گونههاي شناسايي شده در رودخانههاي جاجرود وكرج بيانگر وجود
تنوع زيستي در اين رودخانهها و اهميت آنها به جهت حفاظت
ميباشد .از طرف ديگر اين تنوع زيستي بيانگر وجود تغييرات در طول
رودخانههاست (پروندي و همكاران .)1394 ،براساس نتايج بهدست
آمده از شكلهاي  2و  3بيشترين فراواني و تنوع جوامع كفزيان در
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محدوده مطالعاتي در فصل تابستان ميباشد كه بهعلت افزايش توليد
فيتوپالنكتوني دراين فصل با افزايش دما ،مواد غذايي در دسترس
كفزيان بيشتر ميباشد (شربتي و همكاران .)1391 ،با توجه به اين
مساله و براساس نتايج مطالعات  Beattyو همكاران ( ،)2006پروندي
و همكاران ( )1394و محمودي و همكاران ( ،)1393بهترين فصل
براي نمونهبرداري از كفزيان با توجه به كم بودن دبي و همچنين
سيكل زندگي اين موجودات تابستان و پاييز ميباشد كه در اين
مطالعات هم نمونهبرداري در اين زمان صورت گرفته است .براساس
نتايج بهدست آمده از شكلهاي  4و  ،5الرو حشرات آبزي ،فون غالب
كفزيان رودخانههاي جاجرود و كرج را تشكيل داد و در واقع
كوهستاني بودن منطقه مطالعاتي موجب اين امر گرديده است.
خانوادههاي غالب شن اسايي شده در محدوده مطالعاتي نيز مشابه با
نتايج مطالعات قبلي در اين محدوده مطالعاتي ميباشد (خاتمي،
1383؛ پروندي و همكاران1394 ،؛ شيرچي و همكاران.)1394 ،
براساس جداول و شكلهاي  4و  5خانواده غالب در رودخانه جاجرود
 Baetidaeو در رودخانه كرج  Simullidaeميباشد كه براساس
مطالعات  )2002( Mandavillesوقتي غالبيت در جامعه با تعداد كمي
خانواده باشد ،مقدار شاخص  CDFباال بوده و جامعه تحت تاثير
تنشهاي محيطي ميباشد كه در اكثر ايستگاههاي مطالعاتي مقدار
اين شاخص باالتر از  50درصد ميباشد .همچنين براساس شكلهاي
 4و  ،5خانواده شيرونوميده در هر دو رودخانه فراواني بااليي را بهخود
اختصاص ميدهد كه اين خانواده در آبهاي با كيفيت نامناسب (عموما
ناشي از اكسيژن محلول كم و مواد مغذي باال) مشاهده ميشود.
 Landonو همكاران ( )2006و بيانگر اين است كه اكوسيستم رودخانه
تحت تاثير تنشهاي آَلودگي محيط قرار دارد (كمالي و اسماعيلي
ساري .)1388 ،رودخانههايي كه تحت تاثير عوامل آالينده كمتري
هستند گونههاي حساس در آنجا غالبيت دارند و آنها كه در معرض
آلودگي بيشتر قرار دارند ،تنوع و غناي گونهاي كمتر و گونههاي مقاوم
غالبند ) Ortizو همكاران .)2007 ،براساس شكلهاي  6و  7از طول
بردار هر متغير ميتوان بهشدت تاثير آن بر توزيع كفزيان پي برد
(پروندي و همكاران .)1395 ،زمانيكه طول بردارها تقريبا يكسان
باشد بيانگر آن است كه توزيع اكثر گونهها از همه مولفهها تاثير
ميپذيرند .نتايج بهدست آمده از  CCAنشان ميدهد پارامترهاي
فيزيكوشيميايي بر توزيع كفزيان و تنوع و فراواني آنها تاثيرگذار است
كه مشابه با نتايج مطالعات  Obotو همكاران ( )2014و  Yazdianو
همكاران ( )2014است و نتايج مطالعات آنها بيانگر تاثير
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پارامترهاي محيطي بر تنوع و فراواني كفزيان است .همچنين براساس
مطالعات  youو همكاران ( )2014نيز عوامل فيزيكوشيميايي بر تنوع
و فراواني كفزيان تاثيرگذار هستند .براساس مطالعات باقريتواني و
همكاران ( )1393عوامل متفاوتي بر تراكم ،پراكنش و تنوع كفزيان
نقش دارند كه ميتوان به ميزان مواد آلي ،دما ،شوري ،اكسيژن محلول
و  pHاشاره نمود .نتايج مطالعات محمودي و همكاران ( )1393در
رودخانه كرج نشان داد پارامترهاي  ،pHنيترات ،فسفات ،كدورت و
مطالعات قبلي توسط پروندي و همكاران ( )1394در رودخانه جاجرود
نشان داد نيترات ،اكسيژن محلول ،فسفات ،فسفر ،كل جامدات معلق،
 ،BODشدت جريان و عمق آب در توزيع كفزيان اثر معنيداري دارند
كه با نتايج مطالعات حاضر تطابق دارد.
براساس نتايج بهدست آمده از شكلهاي  ،CCAپارامترهاي
كدورت BOD ،TSS ،و نيترات كه در توزيع كفزيان تاثيرگذار هستند
و بهعلت ويال سازي و ساخت و ساز و همچنين وجود مناطق مسكوني
و رستورانها در حاشيه هر دو رودخانه و تخليه فاضالب آنها به
رودخانهها و استفاده از كود در باغات اطراف ،اين پارامترها در اين دو
رودخانه وجود دارد ( Zaabarو همكاران .)2015 ،مقدار باالي  ECنيز
تراكم كفزيان وابسته به آبهاي با كيفيت مناسب را كاهش ميدهد
( Mattssonو همكاران .)2007 ،نتايج بهدست آمده از شاخصهاي
تنوع زيستي شانون در جداول  6و  7نيز با اين امر تطابق داشته و
مقدار اين شاخص در هيچكدام از ايستگاههاي مطالعاتي بيشتر از
عدد  3كه بيانگر عدم آلودگي منابع آبي است ،نميباشد .براساس
نتايج بهدست آمده از شاخص تنوع زيستي ( Simpsonجداول  6و ،)7
در منطقه مطالعاتي در تمامي ايستگاهها مقدار اين شاخص به سمت
يک ميل ميكند كه با نتايج مطالعات شكريپور و اردالن ()1395
همخواني دارد .شاخص  Simpsonدرجه غالبيت را نشان ميدهد و
معموال هرچه غالبيت يک گونه در اجتماع بيشتر باشد ،اين مقدار به
سمت يک ميل ميكند و برعكس هرچه توزيع فراواني افراد بين
گونهها يكنواختتر باشد اين مقدار به سمت صفر ميل ميكند (Tello
و همكاران.)2010 ،
براساس نتايج شاخص مارگالف (جدول  )6كمترين تنوع گونهاي
در ايستگاه  J7و بيشترين ميزان تنوع گونهاي مربوط به ايستگاه J3
ميباشد كه با نتايج مطالعات پروندي و همكاران ( )1395تطابق دارد.
شاخص مارگالف ،غناي گونهاي را نشان ميدهد هرقدر كيفيت آب و
ايستگاه در محل مورد بررسي بهتر باشد ،مقدار اين شاخص افزايش
مييابد .شاخص غناي گونهاي يک اكوسيستم

سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1397

گوياي وضعيت محيط از لحاظ شرايط مناسب زيست آنها ميباشد،
زيرا شرايط محيطي مطلوب موجب افزايش حضور گونهها ميشود
(باقريتواني  .)1394،ايستگاه  ،J7بعد از درياچه سد لتيان واقع شده
است و بهطوركلي سدسازي بر تنوع و فراواني كفزيان اثرگذار ميباشد
و باعث كاهش فراواني و تنوع كفزيان ميشود ( Mwedziو همكاران،
2016؛  Liو همكاران .)2013 ،باالترين تنوع گونهاي در رودخانه
جاجرود مربوط به ايستگاه  J3بود چون اين ايستگاه نسبتاٌ از
كاربريهاي انساني دور ميباشد كه نتايج مطالعات پروندي و همكاران
( ) 1394نيز تاييدي بر اين امر است .براساس نتايج بهدست آمده در
جدول  7نيز ايستگاههاي  k1تا  k5 , k3تنوع گونهاي پايين ميباشند
چون اين ايستگاهها در سرشاخههاي شهرستانک ،واليترود )(k1-k6
ميباشند و به سبب آن است كه اين دو سرشاخه جز تفريحگاههاي
مهم اهالي كرج و تهران محسوب ميشود و از مهمترين منابع آلوده
كننده آنها رستورانها ،باغهاي خانوادگي ،ويالها و مناطق مسكوني
در حريم رودخانه و حضور گسترده گردشگران در حواشي رودخانه و
مراكز تفريحي موجود در منطقه و ورود بيش از حد زبالهها و شيرابهها
به رودخانه ميباشد (محمودي و همكاران1393 ،؛ شايان و همكاران،
 .)1392نتايج بهدست آمده از كفزيان شناسايي شده در رودخانههاي
جاجرود و كرج (جداول 2و  3و شكلهاي  4و  )5و شاخصهاي تنوع
زيستي بيانگر آن است كه دو منطقه بهلحاظ فون كفزيان و تنوع
زيستي تا حدودي به يكديگر شباهت دارند .از آنجاييكه اين رودخانه
هر دو در حوزه آبريز مركزي قرار دارند بهعلت تشابه شرايط فيزيكو
شيميايي ،زمينشناختي و اقليمي منطقه مانند نوع سنگ بستر،
ارتفاع ،ميزان بارندگي pH ،بهنظر ميرسد تنوع كفزيان نيز مشابه
هستند (محمودي و همكاران .)1393 ،عوامل تهديدكننده و ايجاد
آلودگي در هر دو رودخانه بهعلت اينكه از مناطق مهم گردشگري
شهر تهران ميباشند عوامل انساني و حضور گردشگران بهخصوص در
فصل تابستان ميباشد.
مهمترين ويژگي اين مطالعات ،پايش و بررسي همزمان دو
رودخانه حفاظت شده جاجرود و كرج كه هر دو در حوزه آبريز مركزي
ايران قرار دارند ،درطي سه سال متوالي با استفاده از شاخصهاي تنوع
زيستي كفزيان و پارامترهاي فيزيكوشيميايي ميباشد .اهميت اين دو
رودخانه به جهت تامين آب شرب تعداد زيادي از جمعيت تهران
بديهي است .هر دو رودخانه بهلحاظ تنوع زيستي و فون كفزيان به
يكديگر شباهت دارند و تنوع و فراواني كفزيان تحت تاثير پارامترهاي
محيطي بر اكوسيستم قرار ميگيرد .براساس نتايج بهدست آمده از
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شاخص تنوع شانون هر دو رودخانه داراي آلودگي متوسط ميباشند.
منابع آلودگي هر دو رودخانه كه از مناطق توريستي اطراف شهر تهران
هستند فعاليتهاي انساني ميباشد و اثرات اين فعاليتها ازجمله
سدها ،رستورانها و باغها ،تخليه زباله در حريم رودخانه ،تخليه
فاضالبهاي خانگي به رودخانه و حضور گردشگران بهخصوص در
فصل تابستان ميتواند كيفيت اكولوژيكي آب را كاهش دهد .نتايج
مطالعات در محدوده مطالعاتي نشان داد كه منابع آالينده نقطهاي
(باغها ،رستورانها و روستاها) و غيرنقطهاي مانند (فعاليتهاي
توريستي و گردشگري) بيشترين تاثير منفي را بر اكوسيستم اين دو
رودخانه دارند .از آنجاييكه رودخانههاي جاجرود و كرج از مهمترين
اكوسيستمهاي آبي بهلحاظ تنوعزيستي ميباشند و براي شرب جمعيت
زيادي از پايتخت ايران استفاده ميشوند و هر دو اكوسيستم بهشدت
تحت تاثير فعاليتهاي انساني قرار دارند ضروري است احتياطهاي
الزم درخصوص سالمت اكولوژيک آب اين دو رودخانه انجام شود.
تنوع باالي كفزيان اين مناطق نياز به بررسي و مطالعه دارد و ضرورت
دارد تا ضمن مطالعات بيشتر و همزمان و نمونهبرداري از ساير عوامل
زيستي نسبت به مديريت صحيح و حفاظت از رودخانهها اقدام كرد.
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