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چکیده
شناسایی و بررسی پراکنش ماکروبنتوزهای رودخانه نور رود بهمدت یکسال (مرداد  0931تا تیر  )0930بهصورت ماهانه در 7
ایستگاه با سه تکرار بهوسیله نمونهبردار سوربر با سطح مقطع  93×93سانتیمتر انجام گردید .شاخصهای محیطی (دبی ،دما و  )pHدر
هر ایستگاه ثبت گردید .در مجموع  7880عدد ماکروبنتوز متعلق به  7راسته از  10خانواده شناسایی شد .بیشترین فراوانی مربوط به
راسته یکروزهها (خانواده باتیده) بود .براساس نتایج ،فاکتور دبی و دمای آب ،بر روی تراکم و تنوع ،فاکتور  pHفقط بر روی تنوع
ماکروبنتوزها اثر معنیداری داشت .بهطورکلی بیشترین و کمترین تراکم بهترتیب در ماههای اسفند و خرداد و تنوع بهترتیب در ماههای
اسفند و دی دیده شد .بیشترین فراوانی ماکروبنتوزها متعلق به ایستگاه اول ،در سرچشمه رودخانه نور رود و کمترین فراوانی در ایستگاه
هفتم ،در محل ورود فاضالب معدن شن و ماسه قرار داشت .بهطور میانگین بیشترین و کمترین شاخص شانون وینر بهترتیب در ماههای
تیر و دی ،شاخص سیمپسون بهترتیب ماههای اسفند و تیر و شاخص مارگالف بهترتیب در ماههای آبان و بهمن بود .بهطور میانگین در
طول یکسال شاخص تنوع گونهای شانون وینر  ،0/93غالبیت گونهای سیمپسون  1/90و غنای گونهای مارگالف  1/01بهدست آمد.
از نظر وضیعت کیفی آب رودخانه در ایستگاه  0عالی و در ایستگاه  0بهدلیل ورود آلودگی متوسط بود.
کلمات کلیدی :پراکنش ،ماکروبنتوز ،رودخانه نور رود ،تراکم
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

mnoroozi@toniau.ac.ir
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امروزه از موجودات آبزي بهعنوان شاخص کیفی آب
استفادههاي زیادي میشود (گیالنی و همکاران .)6129 ،بهطور
کلی در فراوانی و تنوع موجودات کفزي عوامل مختلفی موثر
هستند ،بهطوريکه میتوان بهمقدار غذا ،مقدار مواد آلی و آلودگی
محیط زیست و شرایط فیزیکی و شیمیایی حاکم بر زیستگاه (Li
و همکاران ،)9262 ،نوع بستر ( Jegadeesanو ،Ayyakkannu
 ،)6229اندازه ذرات رسوبات و میزان اکسیژن محلول ( Velosoو
همکاران ،)9221 ،تغییرات فصول ،نوع ماهی و تعداد ماهیان
کفزيخوار (باقري و عبدالملکی )6136 ،اشاره کرد (شربتی و
همکاران .)6126 ،مطالعات زیادي در ارزیابی شاخص زیستی
رودخانهها با استفاده از ماکروبنتوزها در سالهاي اخیر انجام شده
است ،از جمله آنها میتوان به مطالعات انجام شده در رودخانه
تجن (گیالنی و همکاران)6129 ،؛ آبهاي ساحلی جنوبشرقی
دریاي خزر (شربتی و همکاران)6126 ،؛ رودخانه چافرود (قانع و
همکاران)6131 ،؛ رودخانه زرینگل (میررسولی و همکاران،
)6122؛  1چشمه شمال شهرستان دامغان (طوسی و همکاران،
)6122؛ تاالب انزلی (جلیلی و همکاران ،)6132 ،رودخانههاي
دالکی و حله بوشهر (پذیرا و همکاران)6137 ،؛ نهرمادرسو پارک
ملی گلستان (جرجانی و همکاران)6137 ،؛ رودخانه شیرا در هند
( Archnaو همکاران )9261 ،و آبگیرهاي آب شیرین بنگالدش
( Chakmaو همکاران )9261 ،اشاره کرد .رودخانه نور رود ،در
منطقه بلده نور از توابع شهرستان نور در استان مازندران قرار
دارد .از آب این رودخانه براي مصارف صنعتی (کارگاههاي پرورش
ماهی ،معادن شن و ماسه) و کشاورزي (آبیاري باغات و زمینهاي
کشاورزي) استفاده میشود و متاسفانه فاضالبهاي شهري و
روستایی وارد این رودخانه میگردد .هدف از این مطالعه ،ارزیابی
زیستی وفون ماکروبنتوزهاي رودخانه نور رود و برررسی اثر ورود
پساب کارگاههاي پرورش ماهی و ورود فاضالب معدن شن و ماسه
بروي تراکم و تنوع گونهاي ماکروبنتوزها در ماهها و ایستگاههاي
مختلف سال و در نهایت بررسی و تعیین وضیعت کیفیت آّب
رودخانه نور رود توسط شاخصهاي زیستی میباشد.

نوع بستر ،شیب ،عمق ،پوشش گیاهی ،وجود کارگاههاي پرورش
ماهی و معدن شن و ماسه در منطقه تعیین شد .که شامل ایستگاه
اول سرچشمه رودخانه ،ایستگاه دوم محل ورود فاضالبهاي شهر
بلده به رودخانه ،ایستگاه سوم قبل از کارگاه پرورش ماهی قزل
آال ،ایستگاه چهارم محل ورود پساب کارگاه پرورش ماهی قزل
آال ،ایستگاه پنجم قبل روستاي رزن ،ایستگاه ششم قبل کارخانه
شن و ماسه ،ایستگاه هفتم بعد از کارخانه شن و ماسه تعیین شد
(جدول  .)6نمونهبرداري بهصورت ماهانه (از همه موجودات زنده
و در همه مراحل زندگی آنها) انجام گردید و در هر نوبت نمونه
برداري ،شاخصهاي محیطی (دبی pH ،و دما) با سه تکرار در هر
ایستگاه توسط دستگاه pHمتر ) pH 1662 SET9 (WTWساخت
کشور آلمان براي اندازهگیري دما و  ،pHو میزان آبدهی رودخانه
(مترمکعب بر ثانیه) (فرمول  )6اندازهگیري گردید .نمونهبرداري از
ماکروبنتوز بهوسیله قاب توري (سوربر)  11×11سانتیمتري ،در
هر ایستگاه  1بار (از سمت راست ،سمت چپ و میانه رودخانه)
انجام شد تا به این ترتیب ،از دقت آزمایش اطمینان بیشتري
بهدست آید .نمونههاي مربوط به ماکروبنتوزها ،با الکی به اندازه
چشمه  122میکرون شستشو و در فرمالین  %9فیکس ،و با درج
تاریخ و شماره ایستگاه به آزمایشگاه منتقل شد .ماکروبنتوزهاي
جداسازي شده با استفاده از لوپ و میکروسکوپ بهوسیله ویژگیهاي
ظاهري و بهوسیله منابع شناسایی معتبر (احمدي و نفیسی،
6132؛  Cliffordو همکاران )9229 ،در حد خانواده شناسایی و
شمارش شدند .براي تجزیه وتحلیل دادهها ،پس از نرمالسازي با
استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف از آزمون همبستگی
پیرسون و براي مقایسه میانگین دادهها از آزمون  ANOVAو
دانکن در سطح اطمینان ( )<p2/21استفاده گردید و همچنین
شاخصهاي بومشناختی شانون-وینر (فرمول  ،)9سیپسون (فرمول
 )1و مارگالف (فرمول  )9جهت تعیین تنوع ،غالبیت و غناي
گونهاي و جهت مشخصنمودن وضیعت آلودگی آب از شاخص
هیلسنهوف (فرمول  )1در ایستگاههاي مختلف بهکار برده شد
( Mitraو همکاران.)9229 ،
)6( D=A×V
 :Dدبی رودخانه :A ،سطح مقطع رودخانه :V ،سرعت جریان آب
میباشد A .از حاصل ضرب عمق متوسط در عرض رودخانه

مواد و روشها

بهدست میآید.

مقدمه

نمونهبرداري از رسوبات بهمدت یکسال از مرداد  6122تا
تیر  6126بهصورت ماهانه در  7ایستگاه با سه تکرار انجام شد.
ایستگاههاي مطالعاتی با توجه به طول  92کیلومتري رودخانه،
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جدول  :1مختصات جغرافيايي ايستگاهاي مطالعاتي در رودخانه نور
ایستگاه

موقعیت مکانی

جنس بستر

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

6
9
1
9
1
1
7

بعد سر شاخه
بعد شهر بلده
قبل کارگاه پرورش ماهی
بعد کارگاه پرورش ماهی
قبل روستاي رزن
قبل کارخانه شن و ماسه
بعد کارخانه شن و ماسه

شنی _ سنگالخی
شنی _ سنگالخی
سنگالخی
شنی _ سنگالخی
سنگالخی -گلی
شنی _ سنگالخی
گلی-ماسهاي

11°66'1293"N
11°69'63222"N
11°66'13221"N
11°69'62292"N
11°66'19291"N
11° 2'2296"N
11° 3'13299"N

16°97'99221"E
16°92'11211"E
19° 2'99221"E
19° 6'92222"E
19° 1'91271"E
19°61'67211"E
19°67'97296"E

نتایج
نتایج حاصل از بررسی شاخصهاي محیطی نشان داد که
بیشترین دما در شهریور ماه در ایستگاه هفتم ( 96درجه سانتی
گراد) و کمترین دما در اسفند ماه در ایستگاه اول ( 2/1درجه
سانتیگراد) بود .نتایج بررسی  pHبین ایستگاهها و ماههاي مختلف
نمونهبرداري ،حداقل آن ( )1/1در اسفند ماه و حداکثر آن ( )7در
مرداد ماه ثبت شد .نتایج بررسی دبی آب نشان داد ،در طول سال
بیشترین دبی ( 92متر بر مجذور ثانیه) در اردیبهشت ماه و در
ایستگاه ششم بود و حداقل آن ( 1متر بر مجذور ثانیه) در اسفند
ماه و در ایستگاههاي دوم و هفتم اندازهگیري شد.
در این بررسی  96خانواده و  7راسته از ماکروبنتوزها
شناسایی شد (جدول  .)9در این بررسی بیشترین فراوانی در
ایستگاه اول ( 9296عدد) و کمترین فراوانی در ایستگاه هفتم
( 632عدد) در متر مربع بود .تعداد ماکروبنتوزها در سه ایستگاه
اول بهمراتب بیشتر از چهار ایستگاه آخر بود .همچنین فصل بهار
کمترین و فصل زمستان بیشترین تراکم ماکروبنتوز را در طول
سال نشان دادند .از  7راسته شناسایی شده 9 ،راسته یکروزهها
( ،)Ephemeropteraپلیکوپترا ( ،)Plecopteraتریکوپترا
( ،)Trichopteraدیپترا ( )Dipteraداراي بیشترین تراکم و تنوع

و  1راسته سنجاقکشکالن( ،)Odonataدوجورپایان ()Amphipoda
وکرمهاي پهن به تعداد بسیار ناچیزي دیده شد بهطوريکه
میتوان از آنها صرف نظر کرد .براساس نتایج بهدست آمده در
راسته تریکوپترا 7 ،خانواده و دو جنس  Philopottamusو
 Hydropsycheشناسایی شدند ،که در این بین خانواده
 Hydropsychidaeبیشترین و  Philopotamidaeداراي کمترین
فراوانی بودند .راسته پلیکوپترا  9خانواده و یک جنس Perla
شناسایی شدندکه خانواده  Perlidaeبیشترین و Chloroperlidae
داراي کمترین فراوانی بودند .راسته دیپترا  9خانواده و دو جنس
 Simuliumو  Tipulaشناسایی شدند ،خانواده Simuliidae
بیشترین و  Blepharoceridaeداراي کمترین فراوانی بودند .در
راسته یکروزهها  1خانواده و دو جنس  Ephemerellaو
 Centroptilumشناسایی شدند ،خانواده  Baetideaبیشترین و
 Leptophleblidaeداراي کمترین فراوانی بودند .بهطورکلی در
تمام ماههاي مورد بررسی ،تراکم گونههاي مختلف ماکروبنتوز از
مناطق باالدست رودخانه بهطرف به پاییندست از تراکم گونههاي
مختلف ماکروبنتوز کاسته میشد .قابل ذکر است که در ماههاي
فروردین و اردیبهشت بهعلت طغیانی بودن رودخانه هیچ نمونهاي
یافت نشد.

577

ارزیابی زیستی فون کفزیان رودخانه نور رود در منطقه بلده نور

نوروزی و هاشمی

جدول  :2راستهها و خانوادههاي ماکروبنتوز مشاهده شده در ايستگاههاي مورد بررسي در رودخانه نورود
راسته

Trichoptera

Odonata

Diptera

Plecoptera

Ephemeroptera

خانواده

جنس

Leptoceroidea
Philopotamidae

Philopottamus

Odontoceridae

-

Polycentropodidae

-

Rhyacophilidae

-

Glossosomatidae
Hydroptilidae
Cordulegastridae

Hydropsyche
Cordulegaster

Simuliidae
Blephariceridae

Simulium
Liponeura

Tipulidae
Chironomidae
Nemouridae

Tipula
Chironomus
-

×
√
√
×
√
√
√
√
√
√

×
√
√
×
√
√
√
√
×
√
√
√
√
√
√
×
√

Perlidae

Perla

Chloroperlidae

-

Leuctridae

Leuctra

√

Echniuroidae

-

Ephemrolidae
Eprosidae
Leptophelbidea

Ephemerella
-

Baetidae

Centroptilum

√
√
√
√
√

نتایج بررسی شاخصهاي زیستی در جدول  ،1در بررسی
شاخص تراکم نشان داد که بین تراکم ماکروبنتوزها با ماههاي
مختلف سال و همچنین با ایستگاههاي مطالعاتی ارتباط معنیداري
وجود دارد .اما در بررسی شاخص تنوع ارتباط معنیداري بین
تنوع ماکروبنتوزها با ماههاي مختلف سال دیده نشد ولی بین
تنوع ماکروبنتوزها با ایستگاهاي مطالعاتی ارتباط معنیداري به
دست آمد .براساس نتایج آزمون  ANOVAدر جدول  ،1شاخصهاي
تراکم و تنوع و طول کل بین ایستگاههاي مختلف معنیدار بود
( ،)p>2/21اما بین ماههاي نمونهبرداري فقط شاخص تراکم

شکل :1تراکم ماکروبنتوزها در ماههاي مختلف سال
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1
√
√
√
√

2
√
×
√
√

ايستگاه
4 3
√ √
× √
√ √
√ √
√ ×
√ √
√ √
× √
√ √
× ×
√ √
√ √
√ √
√ × ×
√ √ √
√ × √
5
√
×
×
×
×
√
√
×
√
×
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

6
√
×
×
×
×
√
√
×
√
×
√
√
√
×
×
×
√
√
√
√
√

7
√
×
×
√
×
√
√
×
√
×
√
√
√
×
×
×
×
√
√
√
√

معنیدار بود ( )p>2/21اما شاخص تنوع معنیدار نبود (.)p<2/21
شکلهاي  6تا  9نیز تراکم و تنوع گروههاي مختلف ماکروبنتوز
را در ماهها و ایستگاههاي مختلف نشان میدهند.
براساس شکل  ،6تعداد ماکروبنتوزها در ماههاي پرباران و سیالبی
شدن رودخانهها در ماههاي آذر و بهمن کاهش داشت .در فروردین
و اردیبهشت بهدلیل ذوب شدن برف و جاري شدن سیالب شدید
و دبی فوقالعاده زیاد در رودخانه هیچگونه موجودي یافت نشد.
در ماههاي خرداد ،تیر و مرداد با وجود افزایش دما ،کاهش تعداد
نمونهها احتماالً بهعلت بالغ شدن شفیرههاست.

شکل :2تنوع ماکروبنتوزها در ماههاي مختلف سال
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شکل :4تنوع ماکروبنتوزها در ايستگاههاي مطالعاتي

شکل :3تراکم ماکروبنتوزها در ايستگاههاي مطالعاتي

جدول  :3ميانگين (±انحراف معيار) شاخصهاي زيستي در ماههاي مختلف سال و در ايستگاههاي مختلف
شاخص

ماه

میانگین (±انحراف معیار)

حداقل -حداکثر

ایستگاه

میانگین (±انحراف معیار)

حداقل -حداکثر

تراکم

خرداد

b13/93 ±92/92

23-66

1

o929 ±619/71

121-37

تیر

b72/76 ±16/72

699-61

2

ob631/9 ±617/77

161-61

مرداد

b71/76 ±99/27

619-92

3

oba 611 /6 ±623/11

112-19

شهریور

b21/93± 96/99

612-12

4

bab 626/7 ±99/13

611-16

مهر

b627/99 ±13/92

671-62

5

ab 72/9 ± 13/91

697-91

آبان

b622 ±661/79

122-69

6

b 91/9 ±92/11

31-92

آذر

b27/69 ±12/91

616-69

7

b 63/9 ±66/21

13-2

دي

b611/17 ± 692/91

112-2

بهمن

b662/76 ±71/16

969-67

اسفند

o912 ±991/29

121-93

سطح معنیداري

2/22

سطح معنیداري 2/269
تنوع

خرداد

1/31 ± 9/613o

7-9

1

o3/6 ± 6/31

66-1

تیر

o7/76 ±6/171

62-1

2

o 7/7 ± 6/91

2-1

مرداد

1/31 ±6/171o

3-9

3

o 3/9 ± 6/13

66-1

شهریور

o7/69 ± 9/927

2-1

4

o 7/7 ± 6/39

62-9

مهر

o1/76 ±1/619

2-9

5

o7/9 ± 6/19

62-9

آبان

o7/69 ±9/172

66-1

6

b1/9 ±6/12

3-1

آذر

o7/99 ±9/179

66-9

7

b9/9 ±9/92

3-2

دي

o1/17 ±9/991

7-2

بهمن
اسفند

o1/99 ±6/216
o3/69 ±9/613

2-1
62-1

سطح معنیداري

2/22
* متفاوت بودن حروف نشان از معنیدار بودن بین
میانگینها میباشد.

سطح معنیداري 2/16

فراوانی موجودات ماکروبنتوز از ایستگاه دوم تا هفتم (بهجز
ایستگاه اول که سرچشمه رودخانه است) ،هریک به نوعی محل
ورود فاضالبهاي شهري و روستایی است رو به کاهش گذاشته
است (شکل  .)9با توجه به دادهها از وضعیت دبی ،دماي آب و
بستر رودخانه در هریک از ایستگاههاي نمونهبرداري ،مهمترین
عاملی که در میزان تراکم موجودات ماکروبنتوز اثر گذار بودهاست
در ایستگاه چهارم ،ورود پساب کارگاه پرورش ماهی قزلآال و در

ایستگاه هفتم ،ورود فاضالب معدن شن و ماسه به داخل رودخانه
میباشد ( .)p>2/21جهت مشخصکردن رابطه همبستگی بین
شاخصهاي زیستی با شاخصهاي دما pH ،و دبی (متر بر ثانیه)
از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد (جدول  .)9طبق این
نتایج ،بین تراکم با دما ،رابطه رگرسیون خطی معکوس برقرار
است ( ،)p>2/26بدین معنی که با افزایش دماي محیط ،تراکم
ماکروبنتوزها کاهش مییابد .همچنین طبق نتایج بهدست آمده
571

ارزیابی زیستی فون کفزیان رودخانه نور رود در منطقه بلده نور

نوروزی و هاشمی

تراکم و تنوع ماکروبنتوزها رابطه غیرمستقیم دارد یعنی با افزایش
دبی آب میزان تراکم و تنوع ماکروبنتوزهاي محیط کاهش پیدا
میکند .برعکس هرچه میزان دبی آب کاهش پیدا کند میزان
تراکم و تنوع ماکروبنتوها افزایش مییابد.

بین تنوع و دما نیز ،رابطه رگرسیون خطی معکوس و با  pHرابطه
رگرسیون خطی مثبت برقرار است ( ،)p>2/21بدین معنی که با
افزایش دماي آب از تنوع ماکروبنتوزها کاسته میگردد و با افرایش
 ،pHتنوع ماکروبنتوزها افزایش مییابد .همچنین دبی آب نیز با

جدول  :4نتايج آزمون همبستگي پيرسون (سطح معنيداري) بر تنوع و تراکم بنتوزها
متغییر

دما

pH

دبی

تراکم
تنوع

(-2/372)2/222
(-2/292)2/229

(2/122)2/611
(2/716)2/297

(-2/299)2/26
(-2/212)2/292

مارگالف بیشترین مقدار عددي در آبان ماه ( )9/31و کمترین
مقدار عددي در بهمن ماه ( )9/23دیده شد ( .)p <2/21براساس
نتایج آزمون دانکن در جدول  ،1شاخصهاي تنوع شانون ،غالبیت
سیمپسون و غناي مارگالف بین ماههاي مختلف نمونهبرداري
مختلف معنیدار بود (.)p>2/21

بررسی شاخص تنوع شانون براساس جدول  ،1بیشترین
مقدار عددي در تیر ماه ( )6/11و کمترین مقدار عددي در دي
ماه ( )6/66دیده شد ( .)p <2/21در شاخص غالبیت سیمپسون
بیشترین مقدار عددي در اسفند ماه ( )2/99و کمترین مقدار
عددي در تیر ماه ( )2/99دیده شد ( .)p <2/21در شاخص غناي

جدول  :5ميانگين(±انحراف معيار) شاخصهاي بوم شناختي در ماههاي مختلف سال
ماه
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دي
بهمن
اسفند

شاخص
تنوع شانون
ob 6/92 ±2/62
o 6/11 ±2/91
ba 6/99 ±2/19
ob 6/96 ±2/12
ob 6/99 ± 2/92
ob 6/91 ±2/92
ob 6/92 ±2/91
b 6/66 ±2/11
ba 6/99 ±2/19
ob6/99ob ±2/61

غالبيت
سيمپسون
ba 2/93 ±2/27
a 2/99 ±2/21
oba 2/12 ±2/66
oba 2/16 ±2/62
ob 2/13 ± 2/22
ba 2/93 ±2/27
aob 2/16 ±2/23
aob 2/12 ±2/67
ba 2/92 ±2/23
o2/99 ±2/22

حداقل -حداکثر
6/11-6/21
6/36-6/67
6/29-6/29
6/76-2/21
6/13-2/11
6/32-6/69
6/79-2/23
6/19-2
6/39-2/37
6/91-6/29

حداقل -حداکثر
2/13-2/62
2/11-2/92
2/91-2/61
2/93-2/96
2/16-2/91
2/11-2/61
2/11-2/96
2/16-2/22
2/91-2/99
2/11-2/91

غناي
مارگالف
ob 9/12 ±2/29
ob 9/19 ±2/11
ba 9/79 ±2/12
ab 9/12 ±2/11
o 9/16 ± 2/19
ob 9/31 ±2/31
a 9/96 ±2/21
a 9/91 ±2/12
a 9/23 ±2/11
b 9/99 ±2/11

حداقل -حداکثر
9/11-6/11
1/22-9/26
1/17-9/62
1/91-9/92
1/92-6/21
9/67-6/29
1/91-9/11
6/39-2
1/63-6/13
1/12-6/79

* متفاوت بودن حروف نشان از معنیدار بودن بین میانگینها میباشد.

کارگاه پرورش ماهی به آب رودخانه میباشد .در مجموع با توجه
به شاخص هیلسنهوف در ایستگاههاي مختلف میتوان وضیعت
کیفی آب رودخانه نور رود را خوب اعالم کرد (جدول .)1

نتایج بررسی شاخص کیفی هیلسنهوف بر روي رودخانه
نور رود مشخص گردید ،با کیفیتترین آب مربوط به ایستگاه اول
و بیکیفیتترین آب مربوط به ایستگاه چهارم بهدلیل ورود پساب

جدول  :6شاخص زيستي هيلسنهوف در ايستگاههاي مطالعاتي بر روي رودخانه نور رود
شماره ایستگاه

6

9

1

9

1

1

7

شاخص هیلسنهوف
وضعیت آب

1/79
عالی

1/32
بسیار خوب

1/21
بسیار خوب

1/11
متوسط

9/66
بسیار خوب

9/76
خوب

9/29
خوب

بحث
بررسی تغییرات ساالنه دماي آب نشان داد که بیشترین دما
در شهریور ماه در پاییندست رودخانه و کمترین دما در اسفند
ماه و در باالدست رودخانه بود .همچنین  pHآب رودخانه همواره
632

به حالت اسیدي و در بعضی مواقع خنثی بوده است و هیچگاه به
حالت قلیایی در نیامده است .بیشترین دبی در طول سال در
اردیبهشت ماه بهدلیل ذوب برف و یخ کوههاي اطراف رودخانه
میباشد .نمونهبرداري ماهیانه از رودخانه نور رود در طی یکسال،
 96خانواده و  1راسته اصلی شناسایی شدند که بیشترین آنها
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متعلق به الروهاي یکروزهها ،پلیکوپترا ،تریکوپترا و دیپترا بود.
مشابه نتایج این بررسی در شناسایی ماکروبنتوزهاي رودخانههاي
مختلف ،توسط پذیرا و همکاران ( ،)6137میررسولی و همکاران
( ،)6122قانع و همکاران ( ،)6131جرجانی و همکاران (،)6131
طوسی و همکاران ( )6122گزارش شدهاست .خانواده سیمولیده
از راسته دیپترا و خانواده هیدروپسیده از راسته تریکوپیترا درصد
قابل توجهی از ماکروبنتوزها را در هفت ایستگاه به خود اختصاص
دادند .دلیل آنرا باید در اندامهاي این موجودات جستجو کرد.
سیمولیده به کمک اندام بادکشمانند و هیدروسپیده به کمک
چنگالهاي خود به سنگهاي بستر رودخانه میچسبند .اما سایر
ماکروبنتوزها تحت تأثیر جریان شدید آب شسته میشوند .فراوانی
راسته افمروپترا در فصل تابستان و زمستان مخصوصاً ديماه
افزایش یافت .باتوجه به اینکه یکی از منابع تأمین آب رودخانه
نور رود چشمههاي متعدد میباشد و از طرفی بارندگی بهمقدار
قابل مالحظهاي کاهش یافت (بارندگی بهصورت برف بود نه باران)،
موجب سرعت جریان و عمق کم آب و همچنین کیفیت باالي
آب شده است ،از اینرو افزایش در فراوانی این موجودات دیده
شد .این نتیجه با مشاهدات جرجانی و همکاران ( )6131مشابه بود.
جنسهاي  Liponeura ،Perlaو  Leuctraدیده شد در منطقه
باالدست رودخانه (ایستگاههاي  9 ،6و  )1که گونههاي آنها شاخص
آبهاي فاقد آلودگی میباشند .بیشتر بودن راستههاي EPT
( )Ephemeroptera ،Plecoptera ،Tricopteraدر ایستگاه اول
نسبت به ایستگاه دوم نشاندهنده کیفیت مناسب رودخانه پیش
از ورود فاضالب شهري و روستایی بهداخل رودخانه میباشد .راسته
یکروزهها ،در ایستگاه اول تقریباً در تمام طول سال بیشترین
فراوانی را نشان داد .اما راسته تریکوپترا و خانواده هیدروپسیده
در ایستگاه دوم بیشترین فراوانی را داشت که این وضعیت در
ایستگاه سوم نیز برقرار بود که دلیل آن ،ورود فاضالب شهر بلده
به رودخانه است .زیرا افراد این خانواده فیلترکننده هستند و از
مواد آلی معلق موجود در آب تغذیه میکنند (احمدي و نفیسی،
 .)6132همچنین افراد راسته دیپترا و خانوادههاي مقاوم به
آلودگی شامل  Simullidaeو  Chironomidaeدیده شد .وجود این
خانوادهها در ایستگاه اول تاییدکننده کمبود اکسیژن در این
ایستگاه میباشد .اما بیشترین تراکم این  9خانواده در ایستگاه 9
بهعلت ورود مواد مغذي محلول و ذرات جامد معلق حاصل از ورود
پساب کارگاه پرورش ماهی قزلآال موجب شدهاست که جنسهایی
که شاخص آبهاي نسبتاً آلوده هستند به فراوانی دیده شوند
(جدول  .)9در ایستگاه  1به بعد تعداد راسته یکروزهها از بقیه
بیشتر میباشد که این نشاندهنده خودپاالیی باالي
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این رودخانه میباشد .همچنین در ایستگاه  1بهدلیل باال بودن
دبی آب به موجودات کفزي اجازه استقرار زیادي نمیدهد.
بهطورکلی کمترین فراوانی موجودات ماکروبنتوز مربوط به
ایستگاه  7میباشد که تفاوت معنیداري با سایر ایستگاهها داشت
(شکلهاي  1و .)9برداشت شن و ماسه از بستر رودخانهها موجب
تغییرات مورفودینامیکی میشود .میزان مواد برداشت شده در
محل استخراج معموالً بسیار زیادتر از مقداري است که رودخانه
قادر به رسوبگذاري و ترمیم ذخیره شن و ماسه بستر خود میباشد.
در نتیجه با گذشت زمان مسیر آب بیش از حد بزرگ میشود .این
امر منجر به کاهش فون و فلور بیمهرگان و ماهیان میشود .وجود
حفاريها سبب نابودي یا ناپایداري زیستگاههاي اصلی آبزیان میگردد
و ثبات آنها را از بین میبرد و منجر به تولید مقدار زیادي ذرات
ریز و معلق در رودخانه میشود (هاشمیان و حاجمرادلو.)6129 ،
باتوجه به نتایج این بررسی ،دیدن بیشتر خانوادهها و
جنسهاي معرفی شده در همه ایستگاهها و در بیشتر فصلهاي
سال میتواند بهعلتهاي مختلف ازجمله احتمال چندنسلی بودن
برخی از آنها ،تفاوت در چرخه زندگی یا حمل آنها با جریان آب
طی فرایند شستشوي ارگانیزمی بهصورت ناخواسته در طول مسیر
رودخانه صورت گرفته باشد .مشابه نتیجه فوق توسط ابراهیمی و
همکاران ( )6137نیز گزارش شدهاست .ویژگیهاي بستر رودخانه
در ایستگاههاي مورد بررسی نشان داد که روند تغییر بافت بستر
رودخانه از ایستگاه  6که بستري شنی قلوه سنگی است بهتدریج
در اثر رسوبگذاري و انباشتهشدن مواد معلق و ذرات حمل شده
با جریان آب ،به بسترهاي شنی-گلی با نسبتهاي مختلف تبدیل
شدهاست ،این وضعیت درایستگاه  7بهطور کامل مشهود است .تغییر
ایجاد شده در کیفیت بافت بستر باعث تغییر در فون کفزیان
رودخانه شده و تراکم و تنوع آنها را دستخوش تغییر نمودهاست
بهطوريکه ایستگاههاي  1 ،9و  7که در آنها شرایط زیستی براي
وجود بسیاري از گونههاي کفزي وجود ندارد داراي کمترین تنوع
میباشند .اوج تغییرهاي عنوان شده و کاهش کیفیت فیزیکو
شیمیایی آب رودخانه و افزایش مواد آلی معلق در ایستگاه  ،9در
محل تخلیه پساب کارگاه پرورش ماهی قرار دارد و همچنین در
ایستگاه  1در محل برداشت شن و ماسه و ایستگاه  7که جنس
بستر به گلی -ماسهاي تغییر میکند ،دیده میشود.
طبق تقسیمبندي  Meyerو همکاران ( )6237الرو حشرات جزو
جاندارانی محسوب میشوند که داراي نوسانات فصلی و غیرمنظم
میباشند .بر اثر سیالبی شدنهاي مکرر رودخانه و دستکاريهاي
انسانی ،تغییر بستر و جابجایی سنگهاي کوچک و بزرگ تاثیر
بهسزایی در تعداد افراد خانوادهها دارد .فراوانی و تنوع ماکروبنتوزهاي
585
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رودخانه نور رود ،با افزایش میزان دبی آب در فصول سیالبی (بهار
و پاییز) کاسته میگردد .هنگامیکه سیالب در رودخانه رخ میدهد،
فون ماکروبنتوز رودخانه بهدلیل شسته شدن با سیالب شدیداً
کاهش مییابد .براساس نتایج ،بین تنوع گونهاي و دبی آب رودخانه
رابطه منفی وجود دارد ،تأثیر مستقیم دبی رودخانه ،مانع از اسقرار
موجودات کفزي و از جا کنده شدن بسترهاي قدیمی است که
توسط آبزیان بهمنظور ادامه حیات ساخته شده است (پذیرا،
 .)6137نتایج مشابه با این بررسی توسط پارسامنش ( )6172نیز
گزارش شده است .نتایج حاصل از شاخصهاي بومشناختی بهطور
میانگین مقادیر شانون  ،6/11غالبیت سیمپسون  2/166و غناي
مارگالف  9/92بهدست آمد که نشاندهنده آلودگی متوسط در
رودخانه نور رود میباشد .برطبق شاخص زیستی هیلسنهوف،
ایستگاه  6بهعنوان پاکیزهترین ایستگاه در طول سال با امتیاز 1/79
و ایستگاه  9آلودهترین ایستگاه در طول سال با امتیاز  1/11بوده
که نشانگر مقدار متوسط موادآلی و کیفیت متوسط آب است و
علت آن ورود پساب کارگاه پرورش ماهی است .در جمعبندي
نهایی میتوان بیان کرد که دبی ،یک عامل تاثیرگذار در رودخانه
نور رود بر تراکم ماکروبنتوزها میباشد (علیزاده .)6171 ،عوامل
آلودگی نظیر کارگاه پرورش ماهی قزلآال و ورود فاضالب معدن
شن و ماسه ،تاثیرات منفی بر تراکم ماکروبنتوزها دارد .البته مطالعه
ماکروبنتوزهاي این رودخانه تا سطوح جنس و گونه و اندازهگیري
 BODو  ،CODنیترات ،فسفات و فلزات سنگین در مطالعات
آینده اطالعات جامعتري از وضعیت آب این رودخانه میدهد.

تشکر و قدردانی
صمیمانه از جناب آقاي مهندس باقري توانی در اجراي این
پژوهش تشکر و قدردانی میگردد.
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