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چکیده
امروزه استفاده از گونههای جانوری شاخص و حساس به سالمت بومسازگانها بهویژه بیمهرگان آبزی ،ماهیها و پرندگان بهمنظور ارزیابی
سریع وضعیت این سیستمها و صرفهجویی در زمان ،نیرو و هزینه مورد توجه قرار گرفته است .لذا ،این مطالعه با هدف بررسی شاخص حضور و
تراکم زیرآبروک با برخی پیراسنجههای کیفی آب در چند رودخانه کوهستانی واقع در استانهای تهران و همدان انجام یافت .در این پژوهش با
پیمایش در امتداد رودخانههای مورد مطالعه نسبت به ثبت نقاط حضور و تراکم زیرآبروکها اقدام شد .سپس متغیرهای دما ،غلظت اکسیژن
محلول ،هدایت الکتریکی و  pHدر نقاط حضور و تراکم گونه مورد نظر ثبت شد .پردازش آماری دادهها نیز توسط نرمافزارهای  Minitabو
 Statisticaانجام یافت .نتایج آنالیز رگرسیون لجستیک ترتیبی و از طرفی نتایج حاصل از مدل آکائیک نشان داد که متغیرهای هدایت الکتریکی،
فراوانی ماکروبنتوزها و دمای آب با پیشبینی حضور و تراکم زیرآبروکها در رودخانههای مورد مطالعه رابطه به نسبت معنیدار داشته و سایر
متغیرها رابطه معنیدار با حضور و تراکم این پرنده نشان ندادند .از اینرو ،نتایج این مطالعه توانسته است تا حدودی رابطه بین حضور و تراکم
زیرآبروک و کیفیت آب را به اثبات رساند.
کلمات کلیدی :شاخص زیستی ،زیرآبروک ،پیراسنجههای کیفی آب ،تهران ،همدان
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مقدمه
تامین آب بهعنوان موهبت الهی و منبعی حیاتی برای عرصههای
مختلف ازجمله پدیدههای زیستی و توسعه کشورها از نظر کمی و
کیفی ضروری است (طیبی و سبحاناردکانی1391 ،؛ یوسفی و مهدیان،
 .)1393لذا ،مطالعه درخصوص کیفیت آبهای سطحی بهعنوان یکی
از منابع عمده تامین آب آشامیدنی ،کشاورزی و صنعت از اهمیت
ویژهای برخوردار است ( Riahi-Madvarو همکاران .)2009 ،از آنجا
که حدود یک درصد از منابع آبی شامل آبهای جاری و ساکن توسط
انسان قابل بهرهبرداری است ( Doddsو  ،)2002 ،Whilesبنابراین،
کاهش کیفیت این منابع بهویژه منابع آب جاری و مخاطراتی که
زیستمندان ساکن در این بومسازگانها بهواسطه تخلیه آالیندههای
ناشی از فعالیتهای بشر در معرض آنها قرار گرفتهاند ،به یکی از
نگرانیهای جدی انسان تبدیل شده است (2004 ،Singh؛ Sobhan
 Ardakaniو 2014 ،Jafari؛  2017 ،Sobhanardakaniو .)2018
امروزه ،صرفنظر از روشهای آزمایشگاهی سنجش کیفیت محیط که
بهدلیل زمانبر و هزینهبر بودن و از طرفی لزوم برخورداری از تخصص
ویژه ،کاربرد آنها با محدودیتهایی مواجه است ،استفاده از روشهایی
همچون کاربرد شاخصهای سالمتی محیط ازجمله مطالعه گونههای
حساس به تغییرات کیفی محیط و آلودگیها بهویژه ماکروبنتوزها،
پریفیتونها (جلبکهای اولیه) و ماهیها که از فوایدی همچون هزینه
بسیار اندک ،حصول نتیجه در زمان بسیار سریع و عدم نیاز به تخصص
برخوردارند ،در حفاظت از تنوعزیستی و پایش سالمت محیطهای
انسانی ،مرسوم شده است .در این خصوص ،شاخصهای زیستی (Bio-
 )indicatorsنه تنها باید نشاندهنده تغییرات طوالنیمدت شرایط
محیطی باشند ،بلکه باید به تغییرات ناگهانی عوامل محیطی مهم نیز
واکنش نشان دهند ( Barbourو همکاران1999 ،؛  Liو همکاران،
 .)2010ازجمله گونههایی که بهعنوان شاخصی از سالمت محیط
بهویژه برای رودخانههای مناطق کوهستانی بسیار مورد توجه قرار
گرفته است ،میتوان به زیرآبروک از راسته گنجشکسانان اشاره کرد
(1988 ،Cramp؛  Ormerodو  .)1991 ،Tylerزیرآبروک بهعنوان یک
پرنده با رفتارهای ویژه در سیستمهای رودخانهای کوهستانی ،گونهای
تخصصگرا است که بهشدت به تغییرات کیفیت آب ( Ormerodو
 ،)1991 ،Tylerتغییرات شرایط آب و هوایی (2001 ،Hegelbach؛
 Moreno-Ruedaو  )2007 ،Rivasو همچنین آشفتگی زیستگاه
حساسیت نشان میدهد و بهعنوان شاخص زیستی با ارزش بهویژه از
لحاظ پایش تغییرات اسیدیته و آلودگی آبها شناخته شده است
( .)1991 ،Vickeryهرچند این گونه در فهرست سرخ اتحادیه جهانی
حفاظت در طبقه پیرایه با کمترین نگرانی ( )LCقرار دارد (،IUCN
126

ارزیابی رابطه بین شاخص حضور و تراکم زیرآبروک و کیفیت آب....

 ،)2018ولی از مهمترین عوامل تهدیدکننده جمعیتهای اینگونه که
باعث کاهش شدید جمعیتهای آن در سالهای اخیر و درنتیجه افزایش
سطح حفاظتی زیرآبروک شده است ( Andersonو همکاران،)2008 ،
میتوان به آلودگیهای آب ناشی از فعالیتهای کشاورزی ،صنعتی و
معدنکاری ( Feckو  ،)2004 ،Hall JR.جنگلزدایی ،سدسازی و
اسیدی شدن آب رودها ( Ormerodو  )1994 ،Tylerاشاره کرد .گونه
زیرآبروک در ایران  Cinclus cinclusو دارای دو زیرگونه شامل C.c.
 caucasicusمقیم رودهای کوهستانی آذربایجان و به سمت شرق در
امتداد البرز تا شمال خراسان و  C.c. persicusمقیم رودها و نهرهای
کوهستانی زاگرس تا استانهای فارس و کرمان است .جمعیتهای
مستقر این گونه در استان همدان ویژگیهای حد واسط هر دو زیرگونه
را داراست (کابلی و همکاران .)1395 ،زیرآبروک حاشیه رودخانهها و
نهرهای کوهستانی با جریان تند با رخنمون سنگی و صخرهای و به
نسبت پرشیب ،همچنین حاشیه دریاچهها را بهعنوان زیستگاه
برمیگزیند و اغلب در شکاف صخرهها ،پوششهای گیاهی چسبیده
به صخرههای حاشیه آب ،و یا زیر پلها النهگزینی میکند .النه آن به
نسبت بزرگ بوده و از خزههای آبی و دیگر مواد گیاهی ساخته میشود
و دارای یک ورودی است .طول بدن زیرآبروک بین  17تا 20
سانتیمتر و وزن آن بین  55تا  73گرم متغیر است .همچنین این
گونه واجد دمی کوتاه و پاهای به نسبت بلند است (کابلی و همکاران،
1395؛  Hourlayو همکاران .)2008 ،پرهای زیرآبروک بهخاطر ترشحات
غدهای که در زیر دم آنها است ،خاصیت ضدآب داشته و آنها را به
شنا در سطح و همچنین زیر آب قادر میسازد .در واقع زیرآبروک تنها
گنجشکسانی است که توانایی شنا و شیرجه در رودخانههای با جریان
تند کوهستانی را داراست .این گونه از بیمهرگان بستر رودخانه ،الرو
حشرات آبزی نظیر گونههایی از راستههای زودمیران (،)Ephemeroptera
بالموداران ( ،)Trichopteraبهارهها ( )Plecopteraو همچنین خانواده
سیمولیده ( )Simuliidaeو گاهی از ماهیهای کوچک نیز تغذیه میکند
(کابلی و همکاران1395 ،؛ 1994 ، Yoerg؛  Jenkinsو ،Ormerod
 .)1996تاکنون درخصوص بررسی تاثیر پارامترهای کیفی محیط بر
شاخص حضور و عدم حضور و زادآوری زیرآبروک بهعنوان شاخصی از
سالمت و کیفیت آب در بومسازگانهای رودخانهای چندین مطالعه
انجام یافته است ،که ازجمله میتوان به پژوهشی که در آن Ormerod
و همکاران ( )1988نسبت به بررسی اسیدیته آب رودخانه بر وزن و
ضخامت پوسته تخم زیرآبروک اقدام کردند ،پژوهش )1991( Vickery
که نسبت به بررسی اثر  pHبر تراکم زیرآبروکهای تولیدمثل کننده
در اسکاتلند اقدام کرد ،مطالعه  )2001( Hegelbachکه اثر دمای آب
بر زادآوری زودرس گونه زیرآبروک را بررسی کرد و همچنین پژوهش
 Feckو  )2004( Hallنیز که عکسالعمل زیرآبروک آمریکایی
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به تغییرات کیفی آب را مورد بررسی قرار دادند ،اشاره کرد .نظر به
اهمیت کاربرد شاخصهای زیستی ارزیابی سالمتی محیط ،این مطالعه
با هدف استفاده از شاخص حضور و تراکم زیرآبروک بهعنوان شاخصی
از سالمت و کیفیت آب در سیستمهای رودخانهای کوهستانی و ارایه
الگویی از رابطه حضور این پرنده با کیفیت آب در چند رودخانه واقع
در کوهستانهای استانهای تهران و همدان انجام یافت.

مواد و روشها
حوزهها و رودخانههای مورد مطالعه :در این پژوهش با توجه
به حوزه پراکنش زیرآبروک و ثبت نقاط حضور آن در مطالعات قبلی،
ایستگاههای مورد نظر بهشرح مندرج در ذیل در استانهای تهران و
همدان انتخاب شدند:
 رودخانه جاجرود :رودخانه جاجرود از ارتفاعات رشته جبال البرزو از کوههای خلنو با ارتفاع حداکثر  4375متر از سطح دریا و شرق کوه
شمشک سرچشمه میگیرد .این رودخانه با  40کیلومتر طول و مساحت
حوزه آبریز برابر با  710کیلومترمربع بهعنوان یکی از مهمترین رودخانههای
واقع در استان تهران محسوب میشود ( Saeediو همکاران.)2011 ،
در این پژوهش نسبت به بررسی کیفیت آب در سرشاخههای رودخانه
جاجرود در آهار ،اللون ،فشم ،میگون و آبنیک دربندسر اقدام شد.
 حوزه آبريز كن :این حوزه با مساحتی معادل  22350هکتار درباالدست منطقه  22شهر تهران واقع شده است .رودخانه کن یک
رودخانه دائمی بوده که از بههم پیوستن رودخانههای کشار ،رندان،
تالون ،سنگان ،هریاس و امامزاده داوود تشکیل شده است .این حوزه
آبریز از شمال ،شمالغرب و شمالشرق به حوزه آبریز رودخانه کرج،
از جنوبغرب به حوزه آبریز چیتگر و از شرق به حوزه آبریز فرحزاد و
حصارک محدود میشود (هوشیاریپور و همکاران.)1395 ،
 رودخانه دماوند :حوزه آبخیز دماوند با وسعت تقریبی  790کیلومترمربع در حاشیه جنوبی رشتهکوههای البرز و در فاصله  40کیلومتری
شرق شهر تهران قرار دارد .رودخانههای دماوند و سیاهرود از رودهای
اصلی حوزه آبخیز دماوند هستند .این رودخانه با میانگین آبدهی ساالنه
 65میلیون مترمکعب ،از ارتفاعات شمالی حوزه مشرف به دره رود تار
سرچشمه گرفته و ضمن عبور از شهر دماوند ،تاررود ،چنار عربها،
گیالوند ،حصار پایین ،مرا ،کاجان ،تمیسان ،زرهدر و سیاهسنگ پس
از طی مسافتی حدود  48کلیومتر در نهایت در یورد شاه به رودخانه
جاجرود میپیوندد ( Khoramnejadianو .)2017 ،Fatemi
 رودخانه گنجنامه (عباسآباد) :این رود از منطقه گنجنامه در حدود 8کیلومتری شهر همدان عبور میکند و به این دلیل با این نام شناخته
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شده است .رودخانه گنجنامه با دبی متوسط  200لیتر در ثانیه بهعنوان
سرچشمه رودخانه عباسآباد محسوب میشود (کیانی و همکاران.)1396 ،
نمونهبرداری :پس از انتخاب ایستگاهها در طول مسیر هر رودخانه
بر مبنای نقاط حضور زیرآبروک از طریق مشاهده مستقیم ،صدای پرنده،
نمایههای حضور شامل سرگین ،بقایای حشرات آبزی و همچنین
آشیانه ( Feckو  )2004 ،Hall JRبهشرح مندرج در جدول  1و ثبت
مختصات جغرافیایی نقاط توسط دستگاه  ،GPSنسبت به نمونهبرداری
از آب یک بار طی فصول بهار و تابستان سال  1394یعنی فصول
فراوانی غذا و تولیدمثل گونه اقدام شد .سپس پنج متغیر از ویژگیهای
فیزیکوشیمیایی و زیستی هر ایستگاه شامل غلظت اکسیژن محلول،
 ،pHهدایت الکتریکی ،دما و غنای گونهای ماکروبنتوزهای بستر رودخانه
اندازهگیری شد .مقادیر متغیرهای دما ،غلظت اکسیژن محلول ،هدایت
الکتریکی و  pHتوسط دستگاه  HQمدل  HQ40dساخت شرکت
 HACHآمریکا در محل اندازهگیری شد .نمونههای ماکروبنتوز بستر
رودخانه توسط دستگاه نمونهبردار سوربر با اندازه چشمه  250میکرون
جمعآوری و در ظروف پالستیکی حاوی الکل فیکس و در آزمایشگاه
جانورشناسی دانشگاه مالیر مطابق با کلیدهای  Thorpو Covich
( )2009و احمدی و نفیسی ( )1380شناسایی شد .تراکم زیرآبروک
در هر ایستگاه نمونهبرداری در سه طبقه  1( 1فرد) 2-1( 2 ،فرد) و
 ≤ 3( 3فرد) درنظر گرفته شد و غنای گونهای نیز بهروش مارگالف
( )Margalef Diversity Indexبا استفاده از رابطه زیر محاسبه شد
( Marquesو همکاران:)2009 ،
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جدول  :1مختصات جغرافیايی ايستگاههای نمونهبرداری
ايستگاه

طول جغرافیايی

عرض جغرافیايی

جاجرود
دماوند (فرامه)
دماوند (روح افزا)
دماوند (آلیه دره)
کن (سولقان)
کن (امامزاده قاسم)
کن (رندان)
گنجنامه

0513410/4
0520355/6
0520441/1
0520515/0
0511515/4
0511352/1
0511710/5
0482614/5

3549580/6
354227/7
354332/6
354334/7
354732/7
355242/4
355332/8
344545/4

پردازش آماری دادهها :پردازشهای آماری دادهها توسط نسخه
 13/1نرمافزار  Minitabو نسخه  10نرمافزار  Statisticaانجام شد .برای
بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون آماری کولموگروف-اسمیرنف
( )Kolmogorov-Smirnovو برای بررسی همبستگی بین متغیرها از
آزمون ضریب همبستگی پیرسون ()Pearson Correlation Coefficient
استفاده شد .همچنین برای بررسی چگونگی ارتباط حضور و تراکم
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پیرسون بهترتیب در جداول  1و  2ارایه شده است .نتایج مندرج در
جدول  2بیانگر آن است که کمینه و بیشینه میانگین مقادیر دما بر
حسب درجه سانتیگراد با  12/68±2/67و  17/47 ± 1/95مربوط به
رودخانههای جاجرود و دماوند ،کمینه و بیشینه میانگین غلظت اکسیژن
محلول برحسب میلیگرم در لیتر با  7/23±0/5و  7/75±0/73بهترتیب
مربوط به رودخانههای دماوند و جاجرود ،کمینه و بیشینه میانگین
مقادیر هدایت الکتریکی بر حسب میکروزیمنس در سانتیمتر با
 271/66±94/92و  373/09±125/13بهترتیب مربوط به رودخانههای
کن و جاجرود ،کمینه و بیشینه میانگین مقادیر  pHبا  8/54±0/03و
 8/0±69/45بهترتیب مربوط به رودخانههای دماوند و گنجنامه و
کمینه و بیشینه غنای گونهای نیز با  1/67±1/15و  4/0±1/0بهترتیب
مربوط به رودخانههای کن و گنجنامه بود.

زیرآبروکها با متغیرهای مستقل از آزمون آماری رگرسیون منطقی
ترتیبی ( )Ordinal Logistic Regressionبهشرح مندرج در جدول 4
و برای تعیین بهترین ترکیب از متغیرهای مستقل در تعیین حضور و
تراکم زیرآبروکها از آزمون مدل خطی تعمیمیافته ( Generalized
 )linear modelاستفاده شد .از نمایه آکایکه ( akaike information
 )criterionو آماره وزن آکایکه ( )Akaike weightبهمنظور انتخاب بهترین
مجموعه از متغیرهای مستقل در پیشبینی متغیر پاسخ برای حضور
و تراکم زیرآبروکها استفاده شد ( Burnhamو .)2002 ،Anderson

نتایج
نتایج مربوط به تعیین مقادیر متغیرهای مورد مطالعه در
ایستگاههای نمونهبرداری و از طرفی نتایج آزمون ضریب همبستگی

جدول  :2میانگین و انحراف معیار پارامترهای كیفی آب رودخانههای مورد بررسی
رودخانههای
مورد بررسی
جاجرود
دماوند
کن
گنجنامه

اكسیژن محلول
(میلیگرم/لیتر)
7/75 ± 0/73
7/23 ± 0/5
7/43 ± 0/4
7/53 ± 1/22

دما
(درجه سانتیگراد)
12/68 ± 2/67
17/47 ± 1/95
15/14 ± 0/23
13/80 ± 4/59

غنای گونهای
3/23 ± 1/47
3/34 ± 0/57
1/67 ± 1/15
4/00 ± 1/00

هدايت الکتريکی
(میکروزيمنس/سانتیمتر)
373/09 ± 125/13
292/67 ± 43/59
271/94 ± 66/92
325/5 ± 51/18

pH

8/62 ± 0/32
8/54 ± 0/03
8/55 ± 0/01
8/69 ± 0/45

جدول  :3نتايج محاسبه ضريب همبستگی بین متغیرهای مستقل اندازهگیری شده در ايستگاههای نمونهبرداری
دما
اکسیژن محلول
غنای گونهای
ماکروبنتوزها
فراوانی ماکروبنتوزها
هدایت الکتریکی
pH

اكسیژن محلول

غنای گونهای ماكروبنتوزها

دما
1/00
*-0/45

1/00

-0/22

-0/32

1/00

-0/41
-0/15
-0/33

-/20
0/44
0/23

-0/60
-0/37
-0/19

فراوانی ماكروبنتوزها

1/00
-0/18
-0/05

هدايت الکتريکی

1/00
-0/08

pH

1/00

اعداد دارای * نشاندهنده همبستگی معنیدار بین دو متغیر در سطح معنیداری  95%است.

نتایج محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بیانگر آن بود که بین
متغیرهای غلظت اکسیژن محلول و دما ،فراوانی ماکروبنتوزها و دما و
 pHو دما ،فراوانی ماکروبنتوزها و غنای گونهای آنها و همچنین
هدایت الکتریکی و غنای گونهای ماکروبنتوزها در سطح معنیداری
 95درصد همبستگی منفی وجود داشت .درحالیکه بین متغیرهای
هدایت الکتریکی و غلظت اکسیژن محلول در سطح معنیداری 95
درصد همبستگی مثبت (مستقیم) وجود داشت .از طرفی با استناد به
نتایج محاسبه ضریب همبستگی پیرسون از آنجا که همبستگی باال
( )r >0/7بین متغیرهای مستقل مشاهده نشد ،لذا ،هیچیک از متغیرها
از تجزیه و تحلیلهای بعدی حذف نشدند.
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نتایج شناسایی ماکروبنتوزها در رودخانههای مورد مطالعه بیانگر
حضور جنسهای ،Chironomus sp. ،Lumbricus sp. ،Tubifex sp.
،Dicranota sp. ،Philopotamus sp. ،Hydropsyche sp. ،Perla sp.
Dugesia sp. ،Drunella sp.و  Epeorus sp.بهترتیب متعلق به خانوادههای
،Perlodidae ،Chironomidae ،Lumbricidae ،Tubificidae
،Ephemerellidae ،Pediciidae ،Philopotamidae ،Hydropsychidae
 Dugesiidaeو  Heptageniidaeبود .بدینصورتکه حداقل تراکم در بین
گروههای مورد بررسی مربوط به خانوادههای  Pediciidaeو Dugesiidae
و حداکثر تراکم نیز مربوط به خانوادههای ،Hydropsychidae
 Heptageniidaeو  Ephemerellidaeبود .از طرفی کمترین و بیشترین

سال یازدهم ،شماره  ،2تابستان 1398

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

نتایج آنالیز رگرسیون منطقی ترتیبی ،آزمون  Gو آزمونهای
پیرسون و انحراف در جدول  4ارایه شده است.

غنای گونهای ماکروبنتوزها با دو و چهار گونه ساکن بهترتیب مربوط
به رودخانههای کن و گنجنامه بود.

جدول  :4ضرايب رگرسیون منطقی ترتیبی ،آزمون  Gو آزمونهای پیرسون و انحراف برای ارزيابی برازش رگرسیون
Predictor

Coef

SE Coef

)Const(1
)Const(2

-35/8543
-30/2217
8/44506
2/67259
0/786833
0/667103
5/41804
11/1083

37/3259
36/9989
6/04247
12/5999
1/19720
0/365583
3/14356
28/9035

دما
اکسیژن محلول
غنای گونهای ماکروبنتوزها
فراوانی ماکروبنتوزها *
هدایت الکتریکی *
pH
Test that all slopes are zero:
Goodness-of-Fit Tests:
Method
Pearson
Deviance

G = 15/064

Z

0/337
0/414
0/162
0/832
0/511
0/068
0/065
0/701

DF = 7

-0/96
-0/82
1/40
0/21
0/66
1/82
1/72
0/38
Log-Likelihood = -20/939
P-value = 0/035

Chi-Square

DF

P-value

295/406
41/879

63
63

0/873
0/981

با استناد به نتایج مندرج در جدول  ،4مقادیر  pبرای دو متغیر
هدایت الکتریکی و فراوانی ماکروبنتوزها به نسب معنیدار بوده است
( .)P=0/06همچنین با توجه به معنیدار شدن شیب خط رگرسیون
( )P=0/035در آزمون  Gکه با هدف سنجش دقت مدل رگرسیون
منطقی ترتیبی انجام یافت ،میتوان نتیجه گرفت که حداقل ضریب یکی
از متغیرهای مورد استفاده در مدل مخالف صفر بوده و از اینرو مدل
رگرسیون برآورد شده قابل قبول است .از طرفی نتایج آزمونهای پیرسون
و انحراف ( )Devianceکه بهمنظور ارزیابی نحوه توصیف دادهها توسط
مدل انجام یافت ،نشان داد که با توجه به مقادیر  Pمحاسبه شده برابر
با  0/873و  0/981بهترتیب برای مدلهای پیرسون و انحراف ()Deviance
دادههای حاصل از نمونهبرداری با پیشبینیهای مدل همخوانی داشته
و لذا مدل حاصل ،یک مدل مناسب است.

P-value

نتایج ورود متغیرهای پیشبینی کننده برای انتخاب بهترین
مدلها در پیشبینی حضور و تراکم زیرآبروکها در جدول  5ارایه
شده است .نتایج ورود متغیرهای پیشبینی کننده به مدل آکائیک
بیانگر آن بود که از تعداد کل  127مدل متشکل از ترکیبهای
متفاوت از متغیرهای پیشبینی کننده ،تعداد هشت مدل با اختالف
آکائیک کوچکتر از  2و همچنین آماره وزن آکائیک ،بهعنوان بهترین
مدلها در پیشبینی حضور و تراکم زیرآبروکها انتخاب شدند .بر این
اساس ،در  8مدل ارایه شده ،متغیرهای دمای آب ،هدایت الکتریکی
و فراوانی ماکروبنتوزها در اغلب مدلها وارد شدهاند ،که این موضوع
با توجه به ضریب رگرسیون منطقی ترتیبی (جدول  )4برابر با ،1/40
 1/72و  1/82بهترتیب برای متغیرهای دمای آب ،هدایت الکتریکی و
فراوانی ماکروبنتوزها ،نشاندهنده اهمیت این پارامترها در پیشبینی
حضور و تراکم زیرآبروکها در رودخانههای مورد مطالعه است.

جدول  :5متغیرهای پیشبینی كننده بهترين مدلها در پیشبینی حضور و تراكم زيرآبروکها
اول
دما
فراوانی ماکروبنتوزها
دما
فراوانی ماکروبنتوزها
دما
دما
دما
دما
دما

متغیرهای وارد شده در مدل
دوم
هدایت الکتریکی
رودخانه
هدایت الکتریکی
هدایت الکتریکی
فراوانی ماکروبنتوزها
رودخانه
رودخانه
هدایت الکتریکی
هدایت الکتریکی
غنای گونهای
هدایت الکتریکی
اکسیژن محلول
هدایت الکتریکی
فراوانی ماکروبنتوزها
pH
هدایت الکتریکی
سوم

چهارم

رودخانه

درجه
آزادی
2
3
3
2
3
3
3
4
3

آكايکه

دلتا آكايکه

آماره وزن آكايکه

69/45
70/26
70/86
70/99
71/07
71/25
71/41
71/41
71/45

0
0/807
1/404
1/536
1/613
1/800
1/956
1/959
1/999

0/21743
0/145207
0/107749
0/100838
0/097048
0/088363
0/081736
0/081624
0/080005
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بحث
از آنجاکه گونههای شاخص زیستی بهدلیل آستانه تحمل پایین
نسبت به تغییر شرایط محیطی ،بهخوبی منعکسکننده شرایط موجود
در سیستم مربوطه هستند ،لذا ،استفاده از جانوران بهعنوان شاخصهای
زیستی برای تعیین کیفیت بومسازگانها از گذشتههای دور مطرح
بوده است ( .)1989 ،Metcalfeمرور مطالعات نشان میدهد که گونههای
شاخص متعددی تاکنون برای ارزیابی فشارها و تنشهای وارد شده بر
محیط ازجمله آلودگیها ،تغییرات زیستگاهی ،تغییرات رژیم هیدرولوژیکی،
سالمت عمومی ،یکپارچگی ،مقاومت و کارکردهای بومسازگان و پایش
محیطزیست مورد استفاده قرار گرفتهاند ( Everardو همکاران.)2011 ،
در اینخصوص ،پرندگان آبزی موجوداتی هستند که بهلحاظ بومشناسی
در قسمتی از چرخه زندگی خود به زیستگاههای آبی وابسته هستند
( Elmbergو همکاران .)1994 ،بههمین سبب بررسی و مقایسه تراکم
و تنوع پرندگان در چند سال مداوم در یک زیستگاه میتواند بهخوبی
نمایانگر مطلوب یا نامطلوب بودن کیفیت زیستگاه و سایر شرایط
زیستی الزم برای گونههای مستقر باشد ( .)1995 ،Torresنتایج آزمون
رگرسیون منطقی ترتیبی (جدول  )4نشان داد که از متغیرهای ،pH
هدایت الکتریکی ،اکسیژن محلول ،دما ،غنا و فراوانی ماکروبنتوزها،
پارامترهای دمای آب ،هدایت الکتریکی و فراوانی ماکروبنتوزها با
حضور و تراکم زیرآبروک رابطه به نسبت معنیداری داشتند .بهطوری
که مقادیر دمای آب و هدایت الکتریکی با حضور و تراکم زیرآبروک
رابطه غیرمستقیم و پارامتر تراکم ماکروبنتوزها نیز با حضور و تراکم
زیرآبروک رابطه مستقیم داشت .از اینرو ،با افزایش تدریجی دمای آب
رودخانههای کوهستانی در طی فصول بهار و تابستان از سرشاخههای
باالیی بهسوی ارتفاعات پایینتر و از طرفی با افزایش هدایت الکتریکی
بهواسطه افزایش امالح محلول موجود در مسیر رودخانه ،غنای گونهای
و فراوانی ماکروبنتوزها بهطور مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر قرار
گرفته و بنابراین کیفیت و مطلوبیت زیستگاه زیرآبروکها کاهش
مییابد .از سوی دیگر افزایش منابع غذایی زیرآبروکها بهطور مستقیم
بر کیفیت و مطلوبیت زیستگاه تاثیر گذارده و به این سبب فراوانی
ماکروبنتوزها با متغیر پاسخ (حضور و تراکم زیرآبروکها) رابطه مستقیم
داشت .در سایر مطالعات مشابه علیرغم آنکه همبستگی منفی بین
هدایت الکتریکی آب و تغییر در اجتماع پالنکتونها گزارش شده است
(خاتمی و همکاران1386 ،؛ ربانیها و همکاران ،)1391 ،ولی گزارشی
در خصوص ارتباط معنیدار متغیر هدایت الکتریکی با حضور و تراکم
زیرآبروک ثبت نشده است .این در حالی است که  Tylerو Ormerod
( )1985همبستگی معنیداری بین تراکم زیرآبروکهای تولیدمثل
کننده و فراوانی نسبی تریکوپترا در مرحله الروی گزارش کردند .از
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طرفی  Begumو همکاران ( )2014نیز حضور گروههای حساس از
ماکروبنتوزها ازجمله  Trichoptera ،Ephemeropteraو  Plecopteraرا
با سالمت رودخانه و حضور دوباالن (شیرونومیدهها) را با پایین بودن
کیفیت آب مرتبط دانستند .این در حالی است که نتایج این آزمون
بیانگر عدم وجود رابطه معنیدار بین تغییرات مقادیر  pHبهعنوان یکی
از عوامل تاثیرگذار بهویژه در مورد نرخ انحالل آالیندهها و غلظت
اکسیژن محلول آب با حضور و تراکم زیرآبروک بود .اما در سایر
پژوهشها علیرغم آنکه حضور زیرآبروک بهویژه همبستگی مثبت
معنیدار بین تعداد جوجههای این گونه در النه در آبهای قلیایی
گزارش شده است ( Øigardenو  ،)2010 ،Linløkkenسابقهای از حضور
این گونه در آبهای اسیدی ثبت نشده است ( Bucktonو همکاران،
 .)1998در این خصوص  )1991( Vickeryبا مطالعه بر روی زیرآبروکها
گزارش کرد که تراکم زیرآبروکهای تولیدمثل کننده بهطور معنیداری
در امتداد نهرهایی با  pHاسیدی کاهش یافته است .از طرفی در
مطالعهای دیگر ارتباط بین  pHآب و تغییر در ضخامت پوسته تخم
زیرآبروک به اثبات رسیده است ( Ormerodو همکاران .)1988 ،در
مورد غلظت اکسیژن محلول آب نیز میتوان به ارتباط غیرمستقیم
این پارامتر با تغذیه پرنده اشاره کرد .در این رابطه ،در مطالعهای از
غلظت اکسیژن محلول بهعنوان متغیر تعیینکننده تنوع ماکروبنتوزها
در آب نام برده شده است ( Begumو همکاران .)2014 ،همچنین گروهی
دیگر از محققان این متغیر را در تعیین شرایط کیفی آب برای مطالعات
مربوط به حضور ماکروبنتوزها مورد مطالعه قرار دادهاند (خاتمی و
همکاران .)1386 ،با توجه به اینکه متغیر دما با غلظت اکسیژن محلول
آب رابطه عکس دارد ،بهعنوان یک عامل مثبت و تاثیرگذار بر تنوع
گونهای ماکروبنتوزها شناخته شده است .بدین صورتکه همزمان با
افزایش دما و بهتبع آن کاهش غلظت اکسیژن محلول آب ،تنوع
ماکروبنتوزها و قدرت تحمل آنها نیز کاهش مییابد (پذیرا و همکاران،
1387؛  Schrammو .)1996 ،Nienhuis
نتایج آنالیز رگرسیون لجستیک ترتیبی و از طرفی نتایج حاصل
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