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چکیده
هدف از این مطالعه بررسی تأثیر عوامل محیطی بر تنوع گونهای اجتماعات درشت بیمهرگان کف زی در رودخانه شنبه بازار
منتهی به تاالب بینالمللی انزلی است که در دو فصل بهار و تابستان  7931به اجرا در آمد .نمونه برداری بوسیله گرب با سطح
مقطع 6/61متر مربع در  4ایستگاه انجام شد و نمونهها در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند .در این مطالعه در مجموع تعداد
 7341ماکروبنتوز در  4رده 1 ،راسته و  3خانواده شناسایی شدند .بیشترین فراوانی 06/71درصد مربوط به خانواده
 Tubificidaeبود .شاخصهای تنوع شانون ،سیمپسون و غنای گونهای مارگالف و یکنواختی مورد بررسی قرار گرفت .طبق
آنالیز خوشه بندی ( )Cluster analysisایستگاه  1به دلیل فراوانی باالی  Tubificidaeاز بقیه ایستگاهها متمایز شد .به طور
کلی ،کیفیت آب در محدوده مطالعاتی بر اساس شاخصهای زیستی نامطلوب ارزیابی گردید که بیانگر لزوم اعمال مدیریتی
مناسب به منظور بهبود کیفیت آب این منطقه میباشد.
واژههای کلیدی :درشت بیمهرگان کف زی ،شاخصهای زیستی ،عوامل محیطی ،رودخانه شنبه بازار ،تاالب انزلی
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مقدمه
بررسی نهرها و رودخانهها که در واقع به عنوان سیستم گردش خون عمل میکند ،نه تنها در تشخیص سالمت بومسازگانها
مهم میباشند ،بلکه میتوانند نشانگر فشارهای احتمالی وارده از محیط اطراف نیز باشد با توجه به توسعه مناطق شهری و
روستائی واحدهای صنعتی و معدنی و اراضی کشاورزی ،مسئله آلودگی محیط زیست اهمیت بیشتری پیدا میکند ( Sandin,

 .)2003کیفیت و کمیت ورودی مواد آلی ناشی از فعالیتهای کشاورزی ،پساب روستا و شهر ،خروجی فاضالب صنعتی و مزارع
پرورش ماهی به رودخانه بر ساختار جوامع بیمهرگان کف زی تأثیرگذار است و بدین ترتیب سبب اختالالتی در عملکرد بوم
سازگانها میشود .بنابراین با استفاده از ترکیب شاخصهای زیستی میتوان به وضعیت کیفی بوم سازگان رودخانه پی برد.
پایش زیستی یک ابزار مفید برای تعیین مشخصات پساب آبزیپروری و مدیریت آن فراهم میکند و برتریهای مهمی نسبت
به آنالیزهای شیمیایی دارد؛ اطالعات جوامع زیستی در راستای تکمیل دادههای فیزیکوشیمیایی به کاربرده میشوند( Chen et

.)al., 2008
نقش بیمهرگان آبزی در انتقال انرژی در بومسازگانهای آبی از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و مطالعه جوامع بنتوزی معیار
مناسبی برای ارزیابی اکولوژیک یک بومسازگان آبی به شمار میرود ( .)Pearson and Rosenberg, 1978شرایط اکولوژیکی
مختلف در پراکنش ماکروبنتوزها موثر بوده و فراوانی و پراکنش این موجودات در محیطهای آبی بستگی به مقدار مواد آلی و
دانهبندی دارد .درشت بیمهرگان کفزی به سبب وابسته بودن به بستر و همچنین ثابت بودن ،از جوامع آسیبپذیر در مقابل
عوامل آلودگی به شمار میآیند .بنابراین تغییرات آن به عنوان شاخصهای زیستی کیفیت آب ،در مطالعات اکولوژیک و آثار
زیست محیطی جوامع انسانی حائز اهمیت هستند (فتحی و همکاران.)7931 ،
شکوری و همکاران ( )1663به بررسی شاخصهای تنوع و ارتباط آنها با فاکتورهای محیطی در پرتاران چهار خور در منطقه
ماهشهر پرداختند .در این تحقیق مقدار ماده آلی و دانهبندی بیشترین تأثیر را بر روی تنوع و غالبت ماکروبنتوزها داشته و تنوع
در این خورها در حد پایین گزارش شده است .جلیلی و همکاران ( )7903در بررسی فون ماکروبنتیک بخش جنوب غربی تاالب
انزلی و ارتباط آن ها با مواد آلی بستر در  4ایستگاه از بهار تا زمستان  01با استفاده از نمونه بردار چنگه ای (ون وین گرب با
سطح  116سانتیمترمربع با سه تکرار به صورت فصلی انجام دادند .در این تحقیق  91گونه شناسایی شد که فراوانترین آنها:
الرو حشرات  Ambrysus mormon ، Scirtes tibiolis،Chironomus sp.و Tubifex sp.بوده که در  4فصل
حضور داشتند .شاخص تنوع شانون نیز بین صفر تا  1/14در نوسان بود .تنوع و فراوانی کفزیان درشت در بهار و پاییز بیشترین
و در تابستان و زمستان ،کمترین مقدار را دارا بودند.
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مطالعه حاضر ،با هدف بررسی تأثیر دانهبندی ،میزان مواد آلی و برخی پارامترهای محیطی بر تنوع زیستی درشت بیمهرگان
کف زی در رودخانه شنبه بازار منتهی به تاالب بینالمللی انزلی انجام شد .با توجه به افزایش روزافزون جمعیت بشری تأثیر
فعالیتهای انسانی بر محیطهای آبی اهمیت پیدا کردهاند .لذا مطالعه اثرات اینگونه فعالیتها بر محیطزیست رودخانه منتهی
به تاالب ضروری به نظر میرسد.
مواد و روشها
این بررسی در رودخان ه شنبه بازار واقع در شهرستان بندرانزلی در سال  7931صورت گرفت .این رودخانه مهم ،منشعب شده از
تاالب بینالمللی انزلی تا دریای خزر است .موقعیت آن به نحوی است که از منطقه تاالب انزلی (ایستگاه  )4سپس از منطقه
کشاورزی (ایستگاه  )9و بعد از منطقه شهرنشینی (ایستگاه  )1در نهایت پس از عبور از منطقه کشتیرانی بندرها (ایستگاه  )7و
نیروی دریایی به دریای خزر منتهی میشود.

شکل  .7نقشه منطقه مطالعاتی و موقعیت ایستگاههای نمونهبرداری بر رودخانه شنبه بازار
نمونهبرداری در در دو فصل بهار و تابستان (به علت فعالیت باالی مزارع کشاورزی ،فراوانی بیشتر بزرگ بیمهرگان کف زی و
همچنین به علت زمان تولیدمثل اینگونهها در فصل بهار) در  4ایستگاه صورت گرفت.نمونهبرداری با استفاده از گرب (11×11
سانتی متر) انجام گرفت .در هر ایستگاه نمونهبرداری از بیمهرگان کف زی از سه نقطه رودخانه از کنارهها و وسط رودخانه (به
عنوان تکرار) انتخاب گردید .سپس با الک  166میکرون شستشو داده و نمونهها در فرمالین  %4فیکس گردید و به آزمایشگاه
انتقال داده شد .اندازه گیری عوامل محیطی در هر ایستگاه قبل از شروع نمونه برداری و با استفاده از دستگاه واترچکر
( )HACH sensionTM 156-378و فتومتر های پرتابل اندازه گیری گردید .جداسازی و شناسایی تاکسون ها با استفاده از
کلیدهای شناسایی موجود بیمهرگان کف زی ( )Thorp and Covich, 2009; Usinger,1956تا سطح راسته و خانواده در
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زیر لوپ و استریومیکروسکوپ انجام شد .جهت بررسی اثرات عوامل محیطی متفاوت در ایستگاهای نمونهبرداری ،شاخصهای
بوم شناختی شانون-وینر ،سیمپسون ،مارگالف ،منهینیک و یکنواختی به وسیله نرمافزار  PRIMER Ver.5محاسبه شدند.
شاخص شانون نشاندهنده تنوع ماکروبنتوزها در منطقه مطالعاتی میباشد .تنوع بیشتر بومسازگان نشاندهنده سالمت
بومسازگان میباشد ومی تواند مقادیر بین  1-7را به خود اختصاص دهد و هر چقدر مقدار عددی شاخص پایین باشد،
نشاندهنده آلودگی باالتر میباشد.
H´= - Σ pi log 2pi

 =niتعداد افراد گونه =H´، iمقدار شاخص شانون  =n،کل تعداد افراد در نمونه =Pi ،نسبت افراد یافت شده از گونهi
شاخص سیمپسون ( )Dکه مقدار آن بین  6-7متغیر است بر اساس فرمول زیر محاسبه گردید:

 =nتعداد کل موجودات از یک گونه خاص

 =Nتعداد کل موجودات از همه گونهها

شاخص غنای گونهای مارگالف نشاندهنده تنوع در جمعیتهای زیستی است .غنا و یا فقر یک بومسازگان را از لحاظ تعداد
گونهها نشان میدهد و هر چه عدد آن بیشتر باشد بومسازگان به لحاظ سالمت وضعیت بهتری دارد (.)Margalef,1958

مقداری از رسوب به دست آمده از نمونه بردار گرب برای تعیین خصوصیات بستر از قبیل بافت بستر و تعیین مواد آلی به
آزمایشگاه منتقل شد. .برای اندازهگیری درصد مواد آلی کل ( )TOMمقداری از رسوب پس از توزین شدن با ترازوی یک
هزارم در آون 11درجه خشک شده به مدت  14ساعت در آون  761درجه سانتیگراد قرار داده شدند و پس از آن سه ساعت
در کوره  116درجه قرارگرفته و در نهایت با استفاده از روابط موجود مواد آلی کل محاسبه گردید ( Abrantes et al.,
.)1999

برای اندازهگیری دانهبندی رسوبات مقدار  11گرم از رسوبات را جدا کرده و به مدت  14ساعت در هگزامتا فسفات سدیم با
غلظت یک گرم در لیتر قرار داده شد .پس از مخلوط کردن رسوبات با محلول ،از الکهای با چشمه( 7666ماسه دانه درشت)،
( 411ماسه دانه متوسط)( 116 ،ماسه دانه ریز)( 711 ،ماسه خیلی ریز) 19 ،میکرون (الی و رس) عبور داده و رسوبات
باقیمانده هر الک در آون  761درجه سانتیگراد خشک گردید .پس از خشک شدن  ،درصد هر یک از ذرات محاسبه شد
) .(Wentworth, 1992در بررسی تغییرات فاکتورهای آب در دو فصل از آزمون  T.Testمستقل در نرمافزار آماری
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 SPSS.Ver 23استفاده شد .آزمون خوشهبندی ( )Clarke and Gorley, 2006( )Cluster analysisبرای همه نمونهها از
درشت بیمهرگان در ایستگاهها انجام گرفت .همچنین از نرمافزار  Excel.Ver 2013نیز برای رسم نمودارها استفاده گردید.
نتایج و بحث
بعد از بررسی نمونههای با استفاده از لوپ در مجموع تعداد  7341درشت بیمهره کفزی مشاهده شد که شامل  4رده1 ،
راسته و  3خانواده بودند .و کمترین تعداد مربوط به فصل تابستان با تعداد  90عدد در مترمربع بوده است (جدول .)7بیشترین
فراوانی 06/71درصد متعلق به خانواده  Tubificidaeاز راسته  Haplotaxidaبود .نتایج نشان داد که در ایستگاههای 9 ،1
و  4در فصل بهار خانواده  Tubificidaeبیشترین فراوانی را داشتهاند (شکل  .)1خانواده  Lumbriculidaeاز راسته
 Lumbriculidaبا فراوانی  77/14درصد بیش ترین جمعیت آن در فصل بهار مشاهده شد .سپس راسته  Dipteraبا فراوانی
 1/11درصد با  9خانواده و شفیره شیرونومیده در فصل بهار مشاهده گردید که بیشترین فراوانی را در ایستگاههای  9و 4
داشتند .میزان فراوانی و تنوع ماکرو بنتوزها در فصل بهار نسبت به تابستان در حوزه آبی مورد مطالعه گویای آن است که
گونه های موجود هر فصل مطابق با شرایط خاص محیط قابلیت فیزیولوژیک و ساختاری پیدا کردهاند .همچنین نتیجه این
تحقیق نشان داد که گروه کم تاران در هر دو فصل در ایستگاههای مورد مطالعه بیشترین فراوانی را به خود اختصاص میدهند
که میتواند بیانگر وضعیت آلوده منطقه باشد .افزایش آلودگی باعث کاهش تنوع و فراوانی گونههای درشت بی مهرهگان کف زی
میشود ( .)Saunders, et al.,2007مناطق مسکونی و پسابهای حاصل یکی از عوامل مهم استرس زا در رودخانه هاست که
موجب تغییر در اجتماعات بنتیک میشود ).)Pipan, 2000
جدول  - 7درشت بیمهرگان کف زی شناساییشده در رودخانه شنبه بازار روگا
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نتایج شاخصهای زیستی از ایستگاههای نمونهبرداری در دو فصل در جدول  1آورده شده است .در فصل تابستان در ایستگاه 1

 Tubificidaeو ایستگاه  Spionidae 9تنها نمونه های صید شده بودند .بیشترین فراوانی  Tubificidaeدر فصل بهار در
ایستگاه های  9 ،1و  4مشاهده شد .در ایستگاه  9در فصل بهار  Gammaridaeبا فراوانی  9عدد ثبت شده است .بیشترین
مقدار شاخص شانون در فصل بهار در ایستگاه  )7/67( 7و در فصل تابستان در ایستگاه  )7/71( 4میباشد .کمترین مقدار از
شاخص سیمپسون در فصل بهار مربوط به ایستگاه  )6/71( 1و در فصل تابستان به علت وجود تنها  7فراوانی مقدار صفر در
ایستگاههای  1و  9مشاهده گردید .شاخص سیمپسون درجه غالبیت را نشان میدهد معموالً هر چه غالبیت یک گونه در
اجتماع بیشتر باشد ،این مقدار به سمت  7میل میکند و برعکس هر چه توزیع فراوانی افراد بین گونهها یکنواخت تر باشد ،این
مقدار به سمت صفر میل میکند مقدار شاخص سیمپسون در منطقهی مورد مطالعه بیشتر به سمت صفر میل میکند .بنابراین
توزیع فراوانی افراد بین گونهها یکنواخت است .بیشترین مقدار از شاخص یکنواختی در هر دو فصل در ایستگاه  7مشاهده شد.
بیشترین مقدار در شاخصهای غنای گونهای در بین دو فصل در ایستگاه  7فصل تابستان مشاهده گردید.نتایج نشان داد که
بیشترین مقدار تنوع گونهای در تابستان بوده است که علت این افزایش می تواند شرایط محیطی مناسب ،افزایش دما و تولیدات
باال و کاهش تنوع گونهای و همچنین علت کاهش این شاخص ها در ایستگاه  1و  9در تابستان آشفتگی بستر به علت عبور و
مرور قایقها افزایش فعالیتهای کشاورزی و فعالیتهای صیادی میباشد .طبق شاخص مارگالف بیشترین و کمترین غنای
گونهای در ایستگاه  7تابستان و ایستگاه  1و  9تابستان بود .همان طوری که گفته شد یکی از شاخصها ،غنای کل یعنی تعداد
کل گروههای بیمهرگان کف زی شناسایی شده ،است .هر قدر کیفیت آب و زیستگاه در محل مورد بررسی بهتر باشد ،مقدار این
شاخص افزایش مییابد .عمدتاً شاخص غنای گونهای یک بومسازگان گویای وضیعت محیط از لحاظ شرایط مناسب زیست آنها
میباشد ،زیرا شرایط محیطی مطلوب محیطی موجب افزایش حضور گونهها میشود (باقری و همکاران .)7939 ،استفاده از
شاخص تنوع در تشخیص کیفیت آب بر این فرض استوار است که ساختار اجتماعات کف زیان همراه با آشفتگیهای محیطی
تغییر مینماید ،زیرا برخی گونهها (از جمله  )Gammaridaeبیش از سایرین تحت تأثیر فشار حاصله قرار میگیرند (قانع و
همکاران .)7901 ،با توجه به طبقهبندی ) )welch, 1992تمام ایستگاههای مطالعاتی از نظر شدت آلودگی آلی با داشتن مقدار
شاخص زیر  7جز ایستگاههای آلوده باال طبقهبندی میشوند.
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جدول - 1میزان شاخصهای بومشناسی بررسی شده در ایستگاه ها در فصول بهار و تابستان رودخانه شنبه بازار روگا.
شانون

سیمپسون

یکنواختی

مارگالف

تعداد نمونه

بهار
7

7/67

6/17

6/37

6/11

74

1

6/9

6/71

6/11

6/71

371

9

6/07

6/47

6/10

7/71

463

4

6/01

6/40

6/41

6/19

114

تابستان
7

7/61

6/14

6/31

7/14

1

1

6

6

7

6

7

9

6

6

7

6

7

4

7/71

6/19

6/11

6/01

4

تجزیه و تحلیل خوشهبندی در رودخانه مطالعاتی ،توزیع ایستگاههای نمونهبرداری در یک فضای دو بعدی در شکل  1نمایان
میکند .ایستگاههای نمونهبرداری به طور واضح به دو بخش تقسیمشدهاند ،که اثرات وجود فراوانی خانواده  Tubificidaeاست
و گروه دوم شامل بقیه گونههای درشت بیمهرگان کف زی میباشد .آزمون خوشهای یک روش چند متغیره توصیفی میباشد
( .)Taylor and Baily, 1997با استفاده از این آزمون ،ایستگاههای مطالعاتی در رودخانه شنبه بازار روگا بر اساس سنجههای
ساختار جمعیتی کف زیان طبقهبندی شدند .بنابراین برآیند شرایط حاکم در ایستگاههای مطالعاتی در قالب میزان تشابه در
سنجههای زیستی بیمهرگان کف زی ،برای دستهبندی نهایی ایستگاه ها به کار رفت .البته باید توجه داشت که هر گاه تغییرات
معنیداری در جمعیت بیمهرگان کف زی رخ دهد ،نتیجه امر در تغییر بیش از یک سنجه نمایان میشود .مطلبی که در
رودخانه شنبه بازار روگا مشاهده میشود حاکی از همین نتیجهگیری است.
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شکل  -1خوشه بندی ( )Cluster analysisدر بین ایستگاههای نمونهبرداری از رودخانه شنبه بازار روگا ( S1تا  S4مربوط به
چهار ایستگاه در فصل بهار و  S5تا  S8مربوط به چهار ایستگاه درفصل تابستان میباشد).
بررسی دانه بندی رسوبات بستر رودخانه شنبه بازار روگا نشان داد که جنس بستر در زمانها و ایستگاههای مختلف تقریباً
متفاوت است (شکل  .)9در فصل بهار ایستگاه های یک و دو ماسه ریز بیشترین میزان جنس بستر را تشکیل داده اندو در
ایستگاه  9حدود  41در صد را گل و رس و  46در صد را ماسه ریز تشکیل داد .افزایش گل و رس در بستر نسبت به ایستگاه
های قبل کا مال تغییر جنس بستر را نشان می دهد .در ایستگاه  4کامال جنس بستر تغییر کرد و بیشتر از گل و رس تشکیل
شده بود .روند تغییرات نشان می دهد که بین  16تا  16در صد جنس بستر در ایستگاههای  7و  1از ماسه ریزمی باشد.
ایستگاه  4که در تاالب قرار دارد حدود  01در صد از گل و رس تشکیل شده ولی ایستگاه  9حالت بینابینی بین ایستگاه های
 7و  1را نسبت به ایستگاه  4داشته است .در فصل تابستان بیشترین درصد سیلت و رس در ایستگاه  4و کمترین آن در
ایستگاههای  7و  1مشاهده گردید .به نظر میرسد تراکم و فراوانی کف زیان بـه مقـدار زیـادی تحت تأثیر جنس بستر است.
بستر ناحیه مورد مطالعه از جنس گل و الی بوده و در چنـین بـسترهایی میـزان مـواد آلـی کـل افزایش مییابد  .نتایج
بررسی میزان تجمع مواد آلی رسوبات ثابت میکند که باال آمدن سطح آب دریـای خـزر و در نتیجه باال آمدن ارتفاع آب تاالب
انزلی تأثیر مفیدی روی فعالیتهای زیستشناختی تاالب داشته است .بـا توجه به زمان فعالیت بیـشتر تولیـدکننـدگان اولیـه
(گیاهـان و جلبکها) در ایام بهار و تابستان مصرف مواد مغذی بـه علـت دمـای مناسب بیشتر شده و در نتیجه مقادیر مـواد
آلـی رسـوب در ماههای گرم سال کمتر است ( .)Saunders, et al.,2007در این تحقیق میزان فراوانی درشت بیمهرگان
کفزی (از جمله  )Tubificidaeدر فصل بهار فراوانی قابل توجهای را نشان میدهد که میتواند با میزان سیلت رابطه مستقیم
داشته باشد.
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شکل  -9میانگین و انحراف معیار دانهبندی ( )%رسوب در فصول بهار و تابستان در ایستگاههای نمونهبرداری
میزان کلی مواد آلی موجود در رسوبات بستر رودخانه در ایستگاههای نمونهبرداری در شکل  4آورده شده است .میزان مواد آلی
در فصل بهار در ایستگاه دوم کمترین و بیشترین در ایستگاه  9بوده است .علت افزایش بار مواد آلی در ایستگاه  9وجود
پوشش گیاهی حاشیه ای رودخانه ،استفاده از کودهای شیمایی (در زمین های کشاورزی حاشیه ای) و تخلیه فاضالب های
شهری می باشد (حاجیان نژاد و رهسپار .) 7903 ،در فصل تابستان این میزان از ایستگاه اول تا چهارم سیر صعودی داشته و در
دو ایستگاه آخر به باالترین میزان خود رسیده است.

مواد آلی ()%

مواد آلی ()%

(ایستگاه )بهار

ایستگاه (تابستان)

شکل  -4میانگین و انحراف معیار مواد آلی ( )%رسوب در فصول بهار و تابستان در ایستگاههای نمونهبرداری
بر این اساس ،ترکیب ساختارهای فون بنتوزها میتواند تحت تاثیر تغییرات در میزان دما ،شوری ،بافت رسوبات و مواد آلی
رسوبات باشد) .(Saunders, et al.,2007عوامل فیزیکوشیمیایی آب نهر شامل دمای آب ،اکسیژن محلول pH ،و شوری در هر
ایستگاه در طول فصول بهار و تابستان مورد ارزیابی قرارگرفته که نتایج آن به ثیت رسیده است .شوری در رودخانه شنبه بازار
دارای دامنه تغییراتی از ( 7/99ایستگاه  )7تا ( 6/71ایستگاه )4میلیگرم در لیتر در فصل بهار میباشد .در فصل تابستان
میانگین مقادیر شوری ( )9/47اندازهگیری شد که بیشتر از فصل بهار ( )6/43میلیگرم در لیتر بود .تغییرات مقادیر شوری در
فصل تابستان محدود و در دامنه ( )9/17 -9/61میباشد .میانگین مقدار  pHدر فصل تابستان ( )1/13بیشتر از فصل بهار
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میباشد .از نظر درجه حرارت ،تغییرات در دامنه محدودی ( 11 -19سانتیگراد) در دو فصل در ایستگاههای نمونهبرداری
مشاهده شد .در بین دو فصل ،بیشترین میزان اکسیژن محلول  1/11میلیگرم در لیتر در ایستگاه  4و کمترین مقدار آن در
ایستگاه  1/10( 1میلیگرم در لیتر) در فصل تابستان به دست آمد .نتایج آزمون  T.Testمستقل در همه فاکتورهای آب در
بین فصول اختالف معنیداری را نشان داد ( .)p˂6/61افزایش شوری در فصل تابستان میتواند به علت افزایش درجه حرارت
هوا و تبخیر باشد .همچنین میزان باالتر بودن شوری در ایستگاه  7میتواند به علت نزدیکی به ورودی دریا باشد .در کل نتایج
فاکتورهای فیزیکوشیمیایی نشان میدهد در فصل بهار احتماالً به دلیل افزایش دبی آب رودخانه کیفیت باالتری داشته است.
عامل اصلی آلودگی مصب رودخانه پسابهای کشاورزی ناشی از فعالیتهای کشاورزی در حاشیه رودخانه و همچنین در درجه
بعدی اهمیت پسابهای خانگی اطراف آن میباشد .ساختار اجتماعات ماکروبنتبک دقیقاً وابسته به فاکتورهای فیزیکی-
شیمیایی آب و ترکیب رسوبات بستر است که این پارامترها به مقدار بسیار زیادی تحت تأثیر اثرات منطقهای مانند آلودگی
جوی ،پسابهای کشاورزی و فاضالبها میباشد (.(Saunders, et al.,2007

در منطقه مورد مطالعه حداکثر درجه حرارت در فصل تابستان  11درجه سانتیگراد و حداقل آن در فصل بهار با میانگین 19
درجه سانتیگراد به ثبت رسیده است .پارامتر دما یکی از فاکتورهای محیطی بوده که میتواند به طور مستقیم و غیرمستقیم،
ساختار جمعیتی گونهها را تحت تأثیر خود قرار دهد .در دمای مطلوب ،شرایط فیزیولوژیک جاندار اعم از تغذیه ،تولیدمثل و
دفاع ،در شرایط مناسب قرارگرفته و باعث میشود که فراوانی و تنوع گونههای جانداران حساس به تغییرات شدید دمایی که به
نوعی یکی از فاکتورهای استرسزا و تعیینکننده شرایط زیست محیطی است ،مقادیر متفاوتی را نشان دهد .با توجه به گونههای
مختلفی که در محیطهای آبی زیست میکنند ،نشان داده شده که نیاز حرارتی هرگونه ،جهت تغذیه و تولیدمثل متفاوت بوده و
میتواند بر روی رشد ،تولیدمثل و بقایایی موجود تأثیرگذار باشد (دشتی و همکاران  .)7931در مطالعه حاضر اثر تغییرات
دمایی در فصل تابستان به علت کاهش میزان بارندگی ،افزایش شوری و وجود فعالیت های کشاورزی موجود در حاشیه
رودخانه نقش بسزایی در فراوانی بعضی خانوادهها (از جمله  )Spionidaeمیباشد .این نتایج با مطالعه (دشتی و همکاران
 )7931مطابقت دارد.
حداکثر اکسیژن محلول در بهار با  1/1میلیگرم در ایستگاه  4و کمترین میزان اکسیژن محلول در تابستان با  1/10میلیگرم
در لیتر در ایستگاه  1ثبت شده است .نوسانات  pHدر منطقه مورد مطالعه نشان میدهد که این رودخانه از نظر میزان pH

معموالً حالت پایداری دارند .اندازهگیری ثبت شده از مقادیر  pHدر ایستگاههای مختلف نمونهبرداری و دورههای متفاوت نشان
میدهد که حداکثر  pHدر فصل بهار ( )1/91و حداقل آن هم در همان فصل با میانگین ( )1/79بوده است .در واقع این مقادیر
بیانگر این مطلب است که آبهای منطقه مورد مطالع ،حالت خنثی تا کمی اسیدی دارند..

12

مجله آبزیان دریای خزر

سال دوم /شماره  /4بهار 7931

یافته ترویجی:
استفاده از شاخص های زیستی به همراه پارمترهای غیرزیستی ،نتایج مفیدی را برای تعیین کیفیت آب رودخانه ارائه میدهد.
چنانکه فراوانی گونه های مقاوم به بار آلودگی (سموم ،کودهای کشاورزی و پساب ها شهری) محیط ،شامل Lumbriculidae
و  ، Tubificidaeهمراه با کاهش فراوانی و تنوع سایر درشت بی مهرگان کفزی ،آلودگی باالی رودخانه شنبه بازار را نشان داد.
بنابراین ،الزم است که برنامه ریزی صحیح مدیریتی به منظور حفظ کیفیت آب و موجودات بومی و همچنین به حداقل رساندن
آشفتگی در فاکتورهای محیطی در رودخانه شنبه بازار ،صورت گیرد.
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The effect of environmental parameters on macroinvertebrate in ShanbehBazar stream- Anzali international wetland
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Abstract:
The aim of this study, the effect of environmental parameters on biodiversity of
macroinvertebrates in Shanbeh Bazar stream- Anzali international wetland during 2 seasons
(spring and summer) in 2017 The sampling conducted using grab (0.06 square meter) in four
stations (3 replicates) related to human activities. Totally, 1942 macroinvertebrate belong to 4
classes, 7 order and 9 families was identified at the time of sampling. The maximum
abundance was related to Tubificidae (% 80.12). Shannon-Winner, Simpson, Menhenik,
Margalef and Evenness were examined. According to cluster analysis, station 2 was recorded
the highest Tubificidae abundance. Generally, in this study water quality was unsuitable scale
using bio-indicator which represented of the need for appropriate water resource management
of this area.

Keywords: Macroinvertebrate, Bio-indicators, Environmental parameters, Shanbeh-Bazar
River, Anzali Wetland.
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