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 :مقاله نوع

 پژوهشی

 چکیده

 بزرگ برداری از نمونه. گیالن استی آبریز غرب استان  های حوضه رودخانه ازرودخان  رودخانه گشت

و در پنج ایستگاه با استفاده از  1133تا بهار  1138از پاییز  ماه 8طی  صورت ماهانهمهرگان کفزی به بی

فاکتورهای . میکرون انجام شد 1۶3چشمه تور  و cm5/13×5/13 با ابعاد (Surber) بردار سوربر نمونه

کتریکی، کل مواد جامد محلول، اکسیژن محلول، دما و شوری ، هدایت الpH فیزیکوشیمیایی آب از قبیل

 در این مطالعه،. (p<0.05)داری نشان دادند  که در فصول مختلف اختالف معنی گرفت مورد سنجش قرار

کیفی های  شاخص و EPT/Chir ,EPT، مارگالفغنای های تنوع سیمپسون و شانون،  شاخص

مهره کفزی طی مدت  بی 1311تعداد . محاسبه گردید WQI و شاخص BMWP، هیلسنهوف

رده،  1شاخه،  1آوری، جداسازی و شناسایی شدند که متعلق به  های مختلف جمع برداری از ایستگاه نمونه

در فصل بهار و  EPT/Chirو  EPTهای  شاخصبیشترین میزان . جنس بودند 22و خانواده  13 راسته، 4

های تنوع شانون و غنای  نین بیشترین مقادیر شاخصهمچ. ها در فصل زمستان بودکمترین میزان آن

در کل دوره مورد مطالعه، . ای مارگالف در فصل پاییز و کمترین مقدار در فصل بهار مشاهده شد گونه

. بندی شد وضعیت کیفی آب براساس شاخص زیستی هیلسنهوف، در وضعیت مناسب تا عالی طبقه

به ترتیب تمیز و متوسط ارزیابی  WQIو  BMWPهای  همچنین وضعیت کیفی آب براساس شاخص

رودخان که در منطقه جنگلی با بستر  با توجه به محدوده مورد بررسی در رودخانه گشت. گردید

های مورد بررسی مشاهده  سنگی واقع شده تفاوت چندانی از نظر بسیاری از شاخص سنگی و تخته قلوه
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 مقدمه

. شودها و نهرها از طریق پایش طیف وسیعی از پارامترهای شیمیایی آب انجام میدر بسیاری از کشورها، سالمت آب رودخانه

بنابراین برای تعیین روند دقیق پایش آب . به صورت روزانه و فصلی در نوسان باشنداما ممکن است پارامترهای شیمیایی آب 

تواند زمان بر گیری شود که می های شیمیایی بیشتری در بازه زمانی طوالنی مدت و در فواصل کوتاه اندازهها باید دادهرودخانه

ها بر عملکرد  اصر مختلف موجود در آن و تأثیر آنکیفیت آب از نظر غلظت مواد، عن(. Blackley, 2014)و پرهزینه باشد 

های رایج سنجش پارامترهای زیستی  ها تنها با روش کننده رودخانه ها و شناسایی منابع آلوده های آبزی با مطالعه آب اکوسیستم

 (.Arifi et al., 2018) شودو فیزیکوشیمیایی میسر می

ها از آن. (Heydari et al., 2012)ای باال هستند طول عمر زیاد، غنای گونهها دارای خصوصیاتی مانند تحرک کم،  ماکروبنتوز

باشند، و از سوی دیگر در رژیم غذایی کننده شرایط حاکم بر محیط زندگی خود می بیان ،یک شاخص زیستی عنوان بهسو  یک

اس برآورد فراوانی، تنوع و نوسانات بر این اس .ای و همچنین ماهیان دریایی رودکوچ نقش به سزایی دارند ماهیان رودخانه

ای دارد  کننده ای، نقش تعیین های رودخانه های نهایی در مورد اکوسیستم ها در توان تولید، بار آلی و قضاوت فصلی آن

(Ahmadi and Nafisi, 2001 .)ها و تعیین اثرات فعالیت  برای تعیین سالمت اکولوژیک آب  صرفه های عملی و بهیکی از راه

توان به اطالعات مهمی  با استفاده از پایش زیستی ماکروبنتوزها می(. Lenat, 1993)سانی بر آن ارزیابی و پایش زیستی است ان

های  در شبکه (.Rosenberg and Resh, 1993)های آبی دست یافت  ها و کیفیت زیستگاه در ارتباط با تغییرات آب رودخانه

کننده تولیدات کل و  توانند بیان دومین و سومین سطح غذایی قرار دارند و می مهرگان کفزی در بی مختلف غذایی، بزرگ

های  این موجودات از نظر تحمل آالینده (.Poursoofi et al., 2018؛ Owen, 1974) ها باشند  در آن اکوسیستم  ها کیفیت آب

های کامال تمیز و بدون هر  از آنها در آببرخی . های قابل توجهی با یکدیگر دارند مختلف و کاهش اکسیژن محلول آب تفاوت

توانند زندگی کنند، به طوری که حضور و یا عدم حضور آنها در  های با آلودگی بسیار زیاد می نوع آلودگی و برخی دیگر در آب

  (.Jorjani et al., 2008 ;Ahmadi and Nafisi, 2001)دهنده کیفیت آن باشد  تواند نشان ها می این اکوسیستم

، عوامل (Orendt, 2000)توانند تحت تأثیر عوامل محیطی مختلفی از جمله، عوامل فیزیکوشیمیایی  مهرگان کفزی میبی

 Barquin and 2006)یا ارتفاع از سطح دریا  (Hahn, 2000)، ترکیب بستر (Ilmonen and Paasivirta, 2005) هیدرولوژیکی

Death, )قرار گیرند . 

ای، فراوانی و مهرگان کفزی خود را به صورت تغییر در ترکیب گونه طی بر جمعیت بزرگ بیهای زیست محیاثرات آلودگی

برای (. Rockville, 2006)باشند دهد، که این تغییرات در مطالعات پایش زیستی حائز اهمیت میتراکم این موجودات نشان می

یزیکی، شیمیایی و زیستی استفاده کرد تا با کمک توان از کل پارامترهای فآل کیفیت آب می بررسی صحیح از وضعیت ایده

این در حالی است که . بر خواهد بود ها طیف کاملی از اطالعات را به دست آورد، اما بررسی تمام این پارامترها هزینهآن

تر هستند ارزانهای سمی نسبتاً را از وضعیت محیط آبی در اختیار قرار دهند در مقایسه با هزینه ارزیابی آالینده یاطالعات

(Jiang, 2006.) های مناسب مورد استفاده برای ارزیابی وضعیت کیفیت آب و شرایط محیطی یک مولفه  انتخاب شاخص

ها و تغییرات هیدرولوژیکی  آلودگی مواد مغذی، تخریب زیستگاه(. Lewis et al., 2007)اساسی در ارزیابی منابع آب است 

 (.Vorosmarty et al., 2010)ای با آن رو به رو هستند  های رودخانه که امروزه سیستم ترین مشکالتی هستند برخی از شایع

که در منطقه های غرب استان گیالن جزء حوضهکیلومتر مربع  ۶۶/33به مساحت  رودخان گشت رودخانه حوضه آبریز

متر  28۶5اعات کوه گلوله با ارتفاع کیلومتر از ارتف 13این رودخانه با طول حدود . رودخان واقع شده است شده گشت حفاظت

 .(Afshin, 1998) پیوندد رودخان می سرچشمه گرفته و پس از عبور از اراضی جنگلی و کشاورزی به رودخانه قلعه
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تغییر شکل دادن منابع و از بین رفتن زیستگاه عوامل اصلی تهدید ، ها، آلودگی، ساخت و ساز طور کلی از بین بردن جنگل به

مهرگان کفزی در  ای بر روی وضعیت بزرگ بیبا توجه به اینکه تاکنون مطالعه. باشند مهرگان میزیستی بی کننده تنوع

رودخان استان گیالن انجام نشده و اطالعاتی از فراوانی، پراکنش و شاخصی زیستی و فیزیکوشیمیایی این  رودخانه گشت

اط مختلف این رودخانه و در فصول مختلف تأثیر تغییرات شود در نق رودخانه وجود ندارد، لذا در این تحقیق سعی می

 . مهرگان کفزی مورد بررسی قرار گیرد پارامترهای محیطی بر تنوع و تراکم بزرگ بی

 مواد و روش کار

 13جغرافیائی  کیلومتر مربع در مختصات  ۶۶/33به مساحت گشت رودخان  رودخانه حوضه آبریز: منطقه مورد مطالعه

1143  تا53 2۶ 43 شرقی و   طول28 31 11  تا11 11 11 در در این مطالعه. عرض شمالی واقع شده است ،

 در سرچشمه به ایستگاه نزدیکترینایستگاه اول  .گردید با توجه به طول رودخانه و مسیر جریان انتخابایستگاه  5مجموع 

 رودخانه طرف دو هر در متراکم جنگلی شش گیاهی درختانپو و سنگالخی بستر با رودخانه و در منطقه کوهستانی باالدست

ها بوده و در منطقه  کیلومتری از ایستگاه اول با شیب بیشتری نسبت به سایر ایستگاه 2ایستگاه دوم به فاصله . بوده است

لوه سنگی بوده و با کیلومتری از ایستگاه اول با بستر سنگالخی و تا حدی ق 5/4ایستگاه سوم به فاصله . جنگلی واقع شده است

کیلومتری از ایستگاه اول،  5/۶ایستگاه چهارم با فاصله . های کشاورزی با فاصله کمتری نسبت به رودخانه واقع شده است زمین

های  ها انتخاب شده که در حاشیه رودخانه زمین سنگی و پوشش گیاهی کمتر نسبت به سایر ایستگاه با بستر سنگالخی و قلوه

کیلومتری از ایستگاه اول با بستری قلوه سنگی واقع  3ایستگاه پنجم در فاصله . طق روستایی واقع شده استکشاورزی و منا

 (.1شکل )شده که کمترین میزان پوشش گیاهی را داشته و مناطق مسکونی بیشتری در اطراف رودخانه وجود داشته است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نه گشت رودخانمورد مطالعه در رودخاهای  موقعیت ایستگاه .1 شکل

با استفاده از دستگاه  TDSو  pHبرخی پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب مانند دما، اکسیژن محلول، شوری، هدایت الکتریکی، 

از پاییز  ماه 8طی  مهرگان کفزی به صورت ماهانه برداری از بی نمونه. شدندگیری  اندازهساخت تایلند  Multiline-P4پرتابل 

به ابعاد ساخت ایران ( Surber)بردار سوربر  رودخان با استفاده از نمونه در رودخانه گشتو در پنج ایستگاه  1133تا بهار  1138
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(cm5/13×5/13 ) یاب دستگاه موقعیتها از برای تعیین موقعیت جغرافیایی ایستگاه. شد میکرون انجام  1۶3با چشمه تور

(GPS) و در صورت امکان در حد ( خانواده و جنس)جداسازی شده و در حد  های گرفته شده از رودخانه نمونه .استفاده شد

 (.Clifford, 1991 Imanpour Namin, 2017;)شدند  کمک کلید شناسایی معتبر شناسایی  گونه با

ها  ترین شاخص های مختلف رودخانه گشت رودخان از متداول ارزیابی زیستی کیفیت آب سرشاخه بندی و به منظور طبقه

 :داستفاده ش

. باشد تعیین کیفیت آب استفاده از ساختار جامعه جانوری یا تنوع جانوری در محیط می های شاخصیکی از : های تنوع شاخص

های آلی و معدنی دارند، لذا  ای نسبت به آالینده های ویژه مهرگان کفزی حساسیت های مختلف بی با توجه به این که گروه

ها  نسبت گونه در تعریف تنوع، تعداد گونه و. (Washington, 1984)یت وجود دارد های متعددی در بررسی ساختار جمع روش

های متعددی برای محاسبه تنوع وجود دارد که  ها و شاخص روش. شود به کل تعداد موجودات در نمونه سنجیده می

 Simpson)سیمپسون  و شاخص تنوع( Shannon- Wiener Index)وینر -های تنوع شانون ها شامل شاخص ترین آن متداول

Index )باشند می. 

باشد و هر چه مقدار آن به یک نزدیکتر باشد، آلودگی بیشتری  متغیر می 5تا  1وینر بین  -دامنه تغییرات شاخص تنوع شانون

در ای  ها نماینده براساس این شاخص افراد از جوامع بسیار بزرگ بصورت تصادفی انتخاب شده و تمامی گونه. دهد را نشان می

ها با هم در های متعلق به یک جمعیت و فراوانی نسبی آندر این شاخص اطالعات مربوط به تعداد گونه. آن جامعه دارند

 (. Lydy et al., 2000)شود و در حقیقت تخمینی از ترکیب جمعیت کفزیان است محاسبه لحاظ می

          (1)  

ni :تعداد افراد گونهi ام ،n :د کل افراد در نمونه،تعدا Pi : افراد یافت شده از گونه ینسبفراوانی iام ،H´ :مقدار شاخص شانون. 

های صید شده مرتبط بوده و از رابطه زیر  ها به تعداد کل افراد موجود در نمونه هر یک از گونه تنوع سیمپسون در شاخص

 (:Lydy et al., 2000) شود محاسبه می

           (2)  

I :سیمپسون شاخص تنوع ،ni :عداد افراد گونه وت N :1تا  3مقادیر این شاخص بین . باشند عداد کل افراد موجود در نمونه میت 

 .ها دارد بوده و رابطه معکوس با غنی بودن گونه

ارش تعداد افراد در کنند که از شم در واقع این شاخص تخمینی از اندازه نسبی جامعه جانوری ارائه می شاخص غنای تاکزونی

 Ludwig)شود  رابطه زیر محاسبه می ازغنای تاکزونی براساس شاخص مارگالف  .آید گیری به دست می واحد استاندارد نمونه

and Reynolds, 1988.) 

            (1)  

S :گیری و  های موجود در هر واحد نمونه عداد تاکزونتN :باشد ه در هر واحد میهای مشاهده شد عداد نمونهت. 

استفاده  Tricopteraو   Ephemeroptera،Plecopteraی ها های مختلف راسته تعداد تاکزون EPTبرای محاسبه شاخص غنای 

 (.Loch et al., 1999)شد 

ه به فراوانی افراد متعلق به خانواد EPTبرای محاسبه این شاخص از نسبت مجموع فراوانی افراد متعلق به راسته های 

Chironomidae  محاسبه شد(Loch et al., 1999.) 
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این  .باشد می (Hilsenhoff)شاخص زیستی هیلسنهوف  ترین شاخص زیستی جهت ارزیابی کیفیت آب در هر ایستگاه رایج

 از استفاده با را رودخانه یک آب کیفیت تغییرات از ارزیابی امکان و داده نشان را مغذی مواد از ناشی های شاخص آلودگی

 .باشد می ده تا صفر هیلسنهوف از دامنه و ها تاکسون تحمل مقدار .کند می فراهم آلودگی به نسبت تاکسون هر میزان مقاومت

 .(Hilsenhoff, 1988) شود و مقدار آن از رابطه زیر محاسبه می( 1جدول )گیرند  گروه کیفی قرار می 1ها در  در این روش آب

(۶)          

Xi : تعداد افراد در هر گروهti : ارزش تحمل به آلودگی در آن گروه وn : تعداد کل افراد وHFBI (Hilsenhoff level biotic 

index )لف گونه، جنس و خانواده کاربرد داردتاین فرمول در سطوح مخ. باشد مقدار عددی شاخص هیلسنهوف می. 

 نهوف در سطح خانوادهدرجه آلودگی،کیفیت آب و شاخص زیستی هیلس. 1 جدول

 شاخص زیستی در سطح خانواده کیفیت آب درجه آلودگی

 3 - 15/1 عالی آلودگی آب وجود ندارد

 1۶/1 – 25/4 خیلی خوب امکان آلودگی آب بسیار اندک

 2۶/4 – 5 خوب احتمال مقداری آلودگی آلی

 31/5 – 15/5 مناسب آلودگی نسبتا قابل مالحظه

 1۶/5 – 53/۶ سبتا ضعیفن آلودگی قابل مالحظه

 51/۶ – 25/1 ضعیف آلودگی بسیار قابل مالحظه

 2۶/1 – 13 بسیار ضعیف آلودگی شدید

 

ها  این روش. باشد ها می مهره نسبت به آالینده های مختلف بی مقاومت گروه ،ها در بررسی کیفیت آب روش ترین یکی از متداول

هایی که کمترین مقاومت را در برابر  ابی شده و بیشترین امتیاز به خانوادهدر سطح خانواده ارزی BMWPمانند شاخص زیستی 

و مقدار آن از رابطه زیر محاسبه  (2جدول ) گیرند گروه کیفی قرار می 4ها در  در این روش آب. گیرد آلودگی دارند، تعلق می

  .(Washington, 2003) شود می

(1)          

B : امتیازBMWP (Biological monitoring working party ) ،در سطح خانوادهn : فراوانی هر خانواده وN : تعداد کل افراد

 .باشد در هر ایستگاه می( ها خانواده)

 

 BMWPطبقات کیفی آب رودخانه به روش  .2 جدول

 BMWP کیفیت آب

 ۶بیشتر از  های تمیز آب

 ۶-5 های با کیفیت مشکوک به آلودگی آب

 5-4 ا آلودگی متوسطهای ب آب

 4کمتر از  های با آلودگی شدید آب

بندی کیفیت  شود، سیستم درجه گیری می با توجه به پارامترهای متداول کیفیت آب که توسط سازمان اندازه WQI اخصش

توان  شود و به همین طریق می کند مشخص می آب را تدوین کرده و در نتیجه نقاطی که آلودگی بیشتری آن را تهدید می

بین مقدار صفر تا صد متغیر است ( 1جدول )طبقه  5در در این شاخص کیفیت آب . ها را مدیریت نمود کیفیت آب رودخانه

(Guideline, 2005 .) 
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(8)           

WQI (شاخص کیفیت آب بین مقدار صفر تا صد متغیر است) ،Wi :(وزن یا درجه اولویت عامل از صفر تا یک ) وQi: ( کیفیت

 (پارامتر از صفر تا صد

 WQIبه روش  ها آب رودخانه انهیسال تیفیشاخص ک ریتوسط مقادم. 3 جدول

 

 

 

 

های داده ها نرمال نباشند یا برای که داده در صورتی ،Kolmogorov – smirnovپس از انجام تست نرمالیته به کمک آزمون 

های زیستی برای مقایسه سایر شاخص والیس و -های مختلف از آزمون کروسکال گسسته مانند فراوانی افراد در زمان و ایستگاه

های پیوسته و  ی دادهها مقایسه میانگینو برای طرفه های مختلف از آنالیز واریانس یکها و ایستگاه در زمانکه نرمال باشند 

برای تعیین میزان  .شد استفاده  درصد 5در سطح  ویتنی-های ناپیوسته با آزمون من و داده (Duncan)با آزمون دانکن  نرمال

 .شداستفاده  CANOCOافزار های زیستی مورد بررسی از نرمهای محیطی و شاخصو ارتباط بین دادهپیرسون همبستگی 

 .شد انجام  Excel 2313افزاری های نرم ها با بسته ترسیم نمودار و 21نسخه  SPSSافزار  مکلیه محاسبات آماری توسط نر

 

 نتایج

نتایج نشان داد که . آمده است 4رود در جدول  خان میانگین پارامترهای فیزیکوشیمیایی مورد مطالعه در رودخانه گشت

مقایسه (. >35/3p)مختلف در این رودخانه وجود دارد داری در میانگین پارامترهای مورد مطالعه در فصول  اختالف معنی

ها به کمک آزمون دانکن نشان داد که بیشترین میانگین دما، مواد جامد معلق، هدایت الکتریکی و شوری و کمترین  میانگین

 (.<35/3p)و اکسیژن محلول در فصل بهار مشاهده شد  pHمیانگین 

 رودخان های فیزیکوشیمیایی آب رودخانه گشتپارامتر( ±انحراف معیار )میانگین  .4جدول 

مواد جامد معلق  (C°)دمای آب  فصل

(mg/l) 

pH  هدایت الکتریکی

(µmho/cm) 

اکسیژن 

(mg/l) 

 (ppt)شوری 

 a32/1±1/12 ab11/3±4/28۶ b1/3±84/1 ab81/1±۶/138 a11/3±38/11 a31/3±11/3 1331پاییز 

/a18/1±4/11 a84/12±213 b21/3±34/8 a34/۶±135 b14/3±18/12 a31/3±124 1331زمستان 

3 

 b۶5/3±۶/14 b15/1±8/233 a21/3±4۶/1 b81/۶±8/231 b14/3±4۶/11 b31/3±15/3 1333بهار 

 مقدار شاخص کیفیت آب

 بسیار خوب

 خوب

33-133 
13-33 

 13-53 متوسط

 53-25 بد

 25-3 بسیار بد
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 .باشد می 35/3دار در سطح خطای  دهنده وجود اختالف معنی حروف نامتشابه نشان*

. (5جدول ) بندی شدند جنس طبقه 22و  خانواده 13راسته،  4رده،  1شاخه،  1بی مهرگان کفزی شناسایی شده در 

جنس در این راسته  ۶خانواده و  4بوده که ( Ephemeroptera)ها  ترین جنس شناسایی شده از راسته یک روزه فراوان

. ها و فصول مشاهده شددر تمامی ایستگاه بیشترین فراوانی را داشته و درصد 13/41با  Rhitrogenaجنس  بندی شدند و طبقه

 4در مجموع . داشتند( Diptera)ها و فصول مختلف راسته دوباالن  ها بیشترین فراوانی را در ایستگاه راسته یک روزهبعد از 

ها و فصول  ترین خانواده این راسته را در بین ایستگاه فراوان Simulidaeخانواده  شناسایی شد و این راسته ازجنس  4خانواده و 

که در  از نظر فراوانی در سومین رتبه قرار داشتند( Plecoptera)ها  راسته بهاره. ص داددرصد به خود اختصا 31/45مختلف با 

چهارمین راسته از . ترین جنس این راسته بود درصد فراوان 15/۶3با  Isoperlaجنس  و جنس طبقه بندی شدند 1خانواده و  ۶

جنس از این راسته شناسایی شدند که  5خانواده و  5ع در مجمو. بود( Tricoptera)داران  موی نظر تراکم متعلق به راسته بال

 .ترین جنس این راسته بود درصد فراوان 21/84با  Hydropsychaeجنس 

 

 بی مهرگان کفزی شناسایی شده در ایستگاه های مطالعاتی رودخانه گشت رودخان در دوره نمونه گیری .5جدول 

 شاخه رده راسته خانواده جنس

Epeorus  

Rhitrogena  

Heptagenia  

Heptageniidae Ephemeroptera Insecta Arthropoda 

Baetis  Baetidae    

Oligoneurola  Oligoneuridae    

Habrophlebia  Leptophlebidae    

Simulium. Simuliidae Diptera   

Chironomus  Chironomidae    

Atherix  Athericidae    

Philorus Blephariceridae    

Isoperla 

perla  

Perlodidae Plecoptera   

Chloroperla Chloreperlidae    
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 شاخه رده راسته خانواده جنس

Nemoura Nemouridae    

Leuctra  Leuctridae    

Acroneuria Perlidae    

Allocapania  Capaniidae    

Hydropsychae Hydropsychidae Trichoptera   

Rhyacophila  Rhyacophilidae    

Lepidostoma  Lepidostomatidae    

Glossosoma  Glossosomatidae    

Chimarra  Philipotamidae    

داری را در فصول مختلف تفاوت معنی EPTو  مارگالف ، غناینوشانهای تنوع  میانگین شاخص براساس آنالیز واریانس یکطرفه

داری را نشان داد  فصول مختلف تفاوت معنی در EPT/Chirهای شاخص سیمپسون و  شاخصاما (. p>35/3) نشان نداد

(35/3>p .)نشان داد که کمترین و بیشترین مقدار این شاخص در فصول پاییز و بهار  آزمون دانکن ها براساس مقایسه میانگین

 (.۶ جدول()p<35/3)باشد  می

 

  بزرگ بی مهرگان کفزی در فصول مختلف رودخانه گشت رودخان( ±انحراف معیار)های تنوع  میانگین شاخص. 6جدول 

 EPT/Chirشاخص  EPTشاخص  مارگالف غنای مپسونتنوع سی تنوع شانون فصل 

۶3/1 ± 15/3 1331پاییز   31/3 ± 23/3 a 21/3 ± ۶5/1  13/1 ± 11/13  15/3 a 

55/1 ± 11/3 1331زمستان   3۶/3 ± 2۶/3 ab 22/3 ± ۶4/1  ۶۶/3 ± 15/3  11/3 a 

44/1 ± 15/3 1333بهار   31/3 ± 28/3 b 13/3 ± ۶1/1  33/3 ± 41/3  13/3 b 

 

رودخان بدون  ان شاخص کیفی آب براساس شاخص هیلسنهوف نشان داد که در فصل بهار آب رودخانه گشتبررسی میز

و ( 23/5)بیشترین میزان این شاخص در فصل پاییز . آلودگی و در فصول زمستان و پاییز به ترتیب مناسب و خوب ارزیابی شد

در تمامی فصول مورد کیفیت آب  BMWPشاخص  براساس. مشاهده شد( 41/1)کمترین میزان این شاخص در فصل بهار 
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متوسط ارزیابی  WQIهمچنین وضعیت کیفی آب رودخانه در کلیه فصول براساس شاخص کیفی . مطالعه تمیز ارزیابی شد

 (.1جدول )گردید 

 

  در فصول مختلف در رودخانه گشت رودخان( ±انحراف معیار)میانگین شاخص کیفی آب  .7جدول 

 فصل
 WQIشاخص  BMWPشاخص  شاخص هیلسنهوف

 کیفیت آب مقدار شاخص کیفیت آب مقدار شاخص کیفیت آب مقدار شاخص

23/5 ± 55/3 1331 پاییز  مناسب 
32/1 ± 31/۶  

83/۶1 ± 48/3 تمیز  متوسط 

4۶/4 ± 43/3 1331 زمستان  خوب 
8۶/3 ± 13/1  تمیز 

۶1/3 ± 83/۶3  
 متوسط

41/1 ± 43/3 1333 بهار  عالی 
11/1 ± 41/۶  زتمی 

31/1 ± 8۶/۶2  
 متوسط

 

 1همبستگی منفی و معناداری در سطح  که نشان داد های مختلف محیطی براساس ضریب پیرسون شاخصهمبستگی بررسی 

 1در سطح  یمعنادار ومثبت  ی، همبستگpHآب، مواد جامد محلول، دما و شوری با  یهای هدایت الکتریک درصد میان شاخص

 1در سطح  یمعنادار وی منف یهمبستگهمچنین  (.>31/3p) است آب وجود داشته pH بااکسیژن محلول شاخص  انیدرصد م

مواد  هایشاخص انیدرصد م 1در سطح  یمعنادار ومثبت  یهمبستگ اکسیژن محلول با هدایت الکتریکی و انیدرصد م

درصد  1در سطح  یمعنادار وی منف یهمبستگعالوه بر این  (.>31/3p) آب وجود داشت هدایت الکتریکی جامد، دما و شوری با

مواد جامد  دما و شوری باشاخص  انیدرصد م 1در سطح  یمعنادار ومثبت  یهمبستگ اکسیژن محلول با دمای آب و انیم

های مختلف زیستی با پارامترهای محیطی براساس ضریب  شاخصهمبستگی بررسی . (>31/3p)دیده شد آب وجود  محلول

وجود  درصد 5در سطح  و معنادار منفی یآب همبستگ مواد جامد محلولو  BMWPشاخص  ریمقاد که بیننشان داد  پیرسون

 وی منف یمبستگکه ه نشان داد های مختلف زیستی براساس ضریب پیرسون شاخصهمبستگی بررسی . (>35/3p) داشت

درصد  1در سطح  یمعنادار وی منف یهمبستگشوری و دما با اکسیژن محلول و شاخص  انیدرصد م 1در سطح  یمعنادار

سیمپسون با شاخص  انیدرصد م 1در سطح  یمعنادار ومنفی  یهمبستگشانون با سیمپسون و مارگالف و شاخص  انیم

مارگالف با شاخص  انیدرصد م 5در سطح  یمعنادار ومنفی  یهمبستگضمنا  (.>31/3p)وجود داشت  مارگالف و هیلسنهوف

EPT  مشاهده شد(35/3p<() 8جدول.) 
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 رودخان همبستگی پیرسون میان شاخص های زیستی و پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب در رودخانه گشت. 1جدول 

 pH هدایت الکتریکی مواد جامد محلول اکسیژن محلول دما شوری شانون سیمپسون مارگالف EPT هیلسنهوف

 

 هدایت الکتریکی- 313/3**          

         **315/3 
 امد محلولمواد ج -351/3**

        **351/3- 
**314/3- 

 اکسیژن محلول 3۶3/3**

       **11۶/3- 
**113/3 **۶83/3 

 دما -123/3**

      **114/3 *353/3 -**333/3 
 شوری- 344/3** 88۶/3**

 شانون 131/3- 111/3- 118/3 332/3- 483/3- 348/3     

 سیمپسون 314/3 -313/3 232/3 351/3 11۶/3 -323/3 -314/3**    

 مارگالف 315/3- 355/3- 114/3 1۶3/3 31۶/3 -35۶/3 141/3 -133/3**   

  *۶11/3 -15۶/3 231/3- 311/3 121/3- 123/3 -331/3 -332/3 111/3 -EPT 

 323/3 381/3 
**133/3- 

 هیلسنهوف 413/3- 1۶3/3- 152/3 11۶/3- 124/3**- 111/3 111/3**

33/3- 341/3- 22۶/3 321/3 3۶1/3 -531/3 -142/3 -532/3 *553/3 -43۶/3 -513/3 BMWP 
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 بحث

آب  یفیاز سالمت ک قیجهت اطالع دق ها ستمیساختار اکوس یابیمهم در ارز یا مشخصه یکفز مهرگان یبزرگ ببرآورد تنوع 

ار وارده بر تنوع فش نییدر تع یابزار کاربرد کی توانند یم یکفز مهرگان یبزرگ ب(. Washigton, 1984) باشد یم نیریش

 مهرگان یتنوع ب عیوس اسیدر مق(. Fekadu et al., 2020 ;Chatzinikolaou et al., 2006) باشند  یآب ستمیاکوس یک یستیز

درجه  ،یدب(. Malmqvist and Hoffsten, 2000)عرض کانال رودخانه  ،یستیزریغ یفاکتورها ریدر طول رودخانه تحت تاث

 .ردیگ یقرار مpH (Naser, H.A. 2022 )حرارت و 

ها به  ها و هم نشان دهنده غنای گونه وینر کاربرد وسیعی دارد که هم نشان دهنده جمعیت گونه -ای شانون شاخص تنوع گونه

ارزیابی شاخص تنوع بر این فرض استوار است که ساختار جوامع کفزی همراه با . باشد صورت یک کمیت عددی می

ای با  تنوع گونه. گیرند ها بیش از سایرین تحت تاثیر فشار حاصل قرار می زیرا برخی گونه. دکن های محیطی تغییر می آشفتگی

رودخان تفاوت قابل  ها و فصول مختلف رودخانه گشت مقادیر این شاخص در ایستگاه. یابد کاهش کیفیت آب کاهش می

ها، در طبقه آلودگی کم قرار گرفتند که  یفی آببندی وضعیت ک بوده است و براساس طبقه 1ای داشته و همواره بیشتر از  توجه

Boveiri Gholizadeh and (2318 )در رودخانه شاهرود و ( 2314)و همکاران  Mahmoudifardمشابه با نتایج به دست آمده 

 Bozorgiبیشترین مقدار شاخص تنوع شانون در این مطالعه همانند نتایج . گل استان گلستان بوده است در رودخانه زرین

Makrani (2311 ) در رودخانه تجن وBoveiri Gholizadeh and (2318 )گل استان گلستان در فصل بهار  در رودخانه زرین

( 2323)و همکاران  Shahradniaدر رودخانه چالوس و ( 2311)و همکاران  Radaiاما این نتایج برخالف نتایج . گزارش کردند

آغاج استان فارس پیش از  های چالوس استان مازندران و قره یالبی شدن رودخانهایشان علت این مغایرت را به س. بوده است

در . برداری در فصل بهار در مطالعه خویش نسبت دادند که سبب کاهش شاخص تنوع شانون در فصل بهار گردید نمونه

و شیمیایی، تراکم پوشش مهرگان کفزی عواملی چون تغییرات فصلی، درجه حرارت، پارامترهای فیزیکی  پراکنش جمعیت بی

(. Mahmoudifard et al., 2014 ;Tachet et al., 2000)گیاهی در اطراف رودخانه و نوع زیستگاه در بستر رودخانه دخالت دارد 

توان  رودخان بسیار نامتجانس هستند و بر حسب نوع بستر، می همچنین نهرهای کوچک نواحی جنگلی همانند رودخانه گشت

ها و ذرات ریزتر را یافت  تر و یا نواحی که از لحاظ ماده آلی مانند چوب، برگ های بزرگ سه، شن و حتی سنگهایی از ما مکان

(1995 Allan, )شود مهرگان کفزی می ای بزرگ بی هایی نظیر تنوع گونه داری در شاخص که این امر موجب اختالف معنی . 

ها به کار برده  دهد و برای تعیین غالبیت بین گونه بررسی نشان میها را در جوامع مورد  شاخص سیمپسون درجه غالبیت گونه

کند و بر عکس هر  معموال هر چه غالبیت یک گونه در اجتماع بیشتر باشد، مقدار این شاخص به سمت یک میل می. شود می

 سیمپسون تنوع  ساس شاخصبرا. کند تر باشد، این مقدار به سمت صفر میل می ها یکنواخت چه توزیع فراوانی افراد بین گونه

 دوره این ایستگاه در طول، زیرا برآورد شد در تمامی فصول 1 های باالدست مانند ایستگاه ایستگاه در ای گونهبیشترین تنوع 

نیز در در تمامی فصول  کمترین تنوع ایستگاهی .زای محیطی قرار نداشته است عوامل تنشتاثیر حت تبرداری   نمونه

ایستگاه  این در .باشد، مشاهده شد های انسانی می که بیشتر متاثر از فعالیت 4و  1ایستگاه دست مثل  های پایین ایستگاه

و عمق ( سنگی و قلوه سنگی) جنس بستر و روستایی به کانل اصلی رودخانه، های زراعی زمینهای  عواملی نظیر ورود پساب

و همکاران  Banagarنتایج این مطالعه با نتایج . تاثیرگذار بوده استرودخانه ن نواحی از بر روی غالبیت پایین در ایکم آب 

 رودخانه زارمروددر بررسی  (2315)و همکاران  Azimi .شرایط کیفیت آب مطابقت داشت از لحاظدر رودخانه هراز ( 2318)

دست که  های پایین اما ایستگاه هت آب بهتری داشتکیفیهای باالدست رودخانه که کمترین فعالیت انسانی را داشته،  ایستگاه

د که بوکیفیت آب آن پایین  استمحدوده خروجی فاضالب کارگاه پرورش ماهی قرار گرفته  های بشر مثل متاثر از دستکاری

 Sharma andبیشترین تنوع فصلی ماکروبنتوزها در این مطالعه همانند نتایج  .دباش مینشان دهنده کیفیت نسبتاً ضعیف 

Chowdhary (2311 )ایشان علت این امر را به شرایط . در رودخانه تاوی در فصول سرد سال مثل فصل پاییز مشاهده شد
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های پوشش جنگلی در فصل پاییز در مقایسه با فصل بهار و احتمال ورود  دمایی آب و کاهش سایه به دلیل خزان شدن برگ

 .مواد مغذی به آب توسط رواناب مرتبط دانست

مهرگان کفزی  آلی برای مقایسه اجتماعات بی های زیستی و شاخص ایده دهنده تنوع در جمعیت اخص مارگالوف نشانش

هر چه مقدار عددی این شاخص بیشتر . دهد ها ارائه می باشد و میزان غنی و فقیر بودن اکوسیستم را از لحاظ تعداد گونه می

رودخان به  دست رودخانه گشت پایین یها ایستگاه بنابراین در. باشد خوردار میباشد، به لحاظ زیستی بدنه از سالمت باالتری بر

باالی آب  اً های آنها به کانال اصلی و همچنین دمای نسبت های کشاورزی حاشیه رودخانه و ورود پساب دلیل مجاورت با زمین

زای محیطی سبب کاهش  امل استرسبه دلیل کاهش پوشش گیاهی منطقه به عنوان یک ع( های باالدست نسبت به ایستگاه)

( 2318)و همکاران  Alizadehدر مطالعه حاضر همانند نتایج مطالعه . شده استمارگالف غنای شاخص و کاهش  اکسیژن آب

بیان کردند که ( 2331)و همکاران   Ortiz. سو بیشترین میزان شاخص مارگالف در فصل پاییز مشاهده شد ساری رودخانه در

جا غالبیت دارند و آنهایی که در معرض  های حساس در آن ه تحت تاثیر عوامل آالینده کمتری هستند، گونههایی ک رودخانه

 .های مقاوم غالب هستند ای کمتر و گونه آلودگی بیشتری قرار دارند، تنوع و غنای گونه

هرگان کفزی حساس به م های جاری براساس فراوانی کل بی های ارزیابی کیفی آب ترین شاخص یک از رایج EPT شاخص

 ,.Loch et al)یابد  باشد، که مقدار آن با افزایش کیفیت آب، افزایش می موداران می ها و بال ها، بهاره روزه آلودگی شامل یک

باشد و  های مورد بررسی تقریبا مشابه می ها و فصول مختلف براساس شاخص در این مطالعه کیفیت آب در ایستگاه(. 1999

های اندکی از نظر برخی پارامترهای  اما تفاوت. رودخان تمیز گزارش گردید ها کیفیت آب رودخانه گشت شاخصبراساس تمامی 

هایی نظیر رودخانه هراز که پساب  در رودخانه. های مختلف کفزیان شده است محیطی وجود داشته که سبب پراکنش گروه

های پرورش مقادیر شاخص  های بعد از کارگاه شود، در ایستگاه مزارع پرورش ماهی بطور مستقیم وارد کانال اصلی رودخانه می

EPT  کاهش شدیدی مشاهده شد(Naderi Jolodar et al., 2015 .) اماBanagar  کاهش این شاخص را ( 2318)و همکاران

 .های کشاورزی حاشیه رودخانه بیان نمودند رودخانه هراز تحت تاثیر فعالیت

مشاهده  5و  4های  در تمامی فصول در ایستگاه یباًتقراد که بیشترین فراوانی راسته دوباالن بررسی نتایج این تحقیق نشان د

. و در فصل بهار بود 2دهد که بیشترین میزان این شاخص در ایستگاه  نشان می EPT/Chirغنای  شد و تاثیر آن بر شاخص

های یک  توازن متعادلی بین چهار گروه مهم راستههایی که شرایط زیستی مناسب و غیر مناسبی دارند،  معموال در رودخانه

های مختلف راسته دوباالن مثل  افزایش غیر عادی فراوانی گونه. داران وجود دارد موی ها، بهاره، دوباالن و بال روزه

Chironomidea  نسبت به موجودات حساس باعث کاهش نسبتEPT  بهChir دهنده استرس  تواند نشان شود که می می

های مورد مطالعه در این تحقیق در منطقه جنگلی واقع  با توجه به این که ایستگاه(. Barbour et al., 1999)باشد  محیطی 

به نظر . مهرگان باشد شده و بنابراین مواد آلی و بقایای گیاهان نیز در آب افزایش یافته که شاید دلیلی بر افزایش زیتوده بی

توان تحت تاثیر فصل و چرخه زندگی آنها باشد  های مختلف می ن در ایستگاهرسد که تغییرات کمی و کیفی کفزیا می

(Abbaspour et al., 2012)ها مشاهده شدند و دالیل افزایش یا  های مقاوم در همه ایستگاه ، زیرا در طی مدت مطالعه، گروه

ها لغین از آب مطابق چرخه زندگی آنهای مختلف عالوه بر نوسانات بار آلی رودخانه، به خروج با ها در ایستگاهکاهش آن

و  Khoshakhlaghگل و  در رودخانه زرین (2311)و همکاران  Mirrasouliنتایج مطالعه حاضر با نتیجه مطالعه . مرتبط باشد

 .ها مشاهده شد در رودخانه ماربر سمیرم مطابقت نداشته و نوسانات شدیدی در این شاخص در این رودخانه( 2315)همکاران 

گردد، شاخص هیلسنهوف بوده است، به  های زیستی که در ایالت متحده در مطالعات اکولوژیکی استفاده می ترین شاخص جرای

 این شاخص(. Hilsenhoff, 1988)یابد  طوری که با افزایش میزان آلودگی در منابع آبی، میزان این شاخص نیز افزایش می

 با رودخانه یک آب کیفیت تغییرات از ارزیابی و امکان دهد می نشان را مغذی مواد از ناشی های کاربرد مهمی در آلودگی

زیستی هیلسنهوف در رودخانه  شاخص براساس. کند فراهم می را آلودگی به نسبت تاکسون هر مقاومت میزان استفاده از
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( 2313)و همکاران  Mahdaviنتایج مطالعه  .رودخان در فصول مختلف در طبقه کیفی مناسب تا عالی متغیر بوده است گشت

( 233۶)و همکاران در رودخانه چافرود  Ghaneدر رودخانه السم و Kamali and Esmaili Sari  (2333 )در رودخانه طالقان،

همانند مطالعه حاضر نشان داد که کیفیت آب براساس این شاخص در وضعیت مطلوبی قرار داشته است که دلیل این امر به 

در ( 2311)و همکاران  Karamiاما در مطالعه . باشد ودن منطقه و نیز عدم وجود مراکز صنعتی میلحاظ کوهستانی و بکر ب

و  Shokriهمچنین . بندی شدند رودخانه گاماسیاب براساس شاخص هیلسنهوف در طبقه کیفی متوسط تا نسبتاً بد طبقه

های انسانی  اس شاخص هیلسنهوف را فعالیتدر ارزیابی کیفی رودخانه تجن دالیل کاهش کیفیت آب براس( 2312)همکاران 

. نظیر ورود فاضالب صنعتی و کاهش شدید دبی آب به دلیل برداشت بیش از حد آب خصوصا در فصول گرم سال نسبت داد

چای استان گلستان را براساس این شاخص و به دلیل  کیفیت رودخانه چهل( 2323)و همکاران  Rezvaniعالوه بر این، 

های شهری  های کشاورزی در میان دست رودخانه و فاضالب ریستی و گردشگری در باالدست رودخانه، فعالیتهای تو فعالیت

 .دست رودخانه در کالسه نسبتاً خوب و با احتمال آلودگی آلی در حد متوسط بیان نمودند در پایین

 ,Pirali and Ebrahimi)شد  دپیشنها زیست انگلستان محیط اداره بیولوژیک پایش کارگروه توسط BMWP زیستی شاخص

2017 ;Wally and Hawkes, 1997 .)،هایی که مقاومت بیشتر نسبت به آلودگی دارند، امتیاز  خانواده براساس این شاخص

براساس نتایج . های مقاوم به آلودگی و کاهش کیفیت آب است گیرند و کاهش این شاخص به معنی افزایش گروه کمتری می

رودخان کیفیت آب در تمامی فصول به دلیل بکر بودن منطقه و عدم  در رودخانه گشت BMWP حاصل از شاخص زیستی

( 2318)و همکاران  Wildingنتایج مطالعه حاضر با نتایج . وجود کارخانجات صنعتی و معادن در طبقه کیفی تمیز قرار گرفتند

در ( 231۶)و همکاران  Shahbazi Naserabad، در رودخانه هراز( 2318)و همکاران  Banagarدر رودخانه جنوب انگلیس، 

در تحقیقات . آغاج استان فارس مطابقت نداشته است در رودخانه قره( 2323)و همکاران  Shahradniaرودخانه خیرودکنار و 

ن شن های کشاورزی و باغات و یا تخلیه پساب مراکز صنعتی و معاد اشاره شده به دلیل قرار گرفتن رودخانه در مجاورت زمین

 .  بندی شدند و ماسه که میزان قابل توجهی از آلودگی آلی به کانال رودخانه وارد شده و وضعیت کیفی آب نامطلوب طبقه

 آب کیفیت ارزیابی برای محیط زیست آمریکا وزارت توسط 1335 سال در افزایشی، شاخص یک به عنوان WQIشاخص کیفی 

. ها مشاهده نشد ایستگاهداری در  تفاوت معنییفیت آب، ک ته طبق نظام شاخصبر اساس نتایج محاسبات صورت گرف .شد ارائه

و  Mirzaeiهای  این نتایج با یافته. ی گشت رودخان گیالن در سطح متوسط قرار دارد به طور کلی کیفیت آب رودخانه

نداشته است، زیرا هیچ منبع  در رودخانه زهره مغایرت( 233۶)و همکاران  Karimianدر رودخانه جاجرود و ( 2335)همکاران 

ای بوده که حداقل تاثیر آن بر  شناسی منطقه نیز به گونه های مختلف رودخانه وارد آن نشده و جنس زمین آلودگی در قسمت

ها  رود را براساس این شاخص در تمام ایستگاهکیفیت آب رودخانه بابلBehmanesh (2323 ). آب رودخانه وارد کرده است

ها از  ایشان معتقد است کیفیت پایین ایستگاه. ری ضعیف، اما جهت مصارف کشاورزی متوسط ارزیابی کردندپرو جهت آبزی

. ها شده است های انسان ساخت هستند که منجر به افت کیفیت آب رودخانه نظر پارامترهای فیزیکوشیمیایی، متاثر از کاربری

ها برداشت شن و  های حاصل از آن ها و فاضالب های کشاورزی، پاساب در اغلب مطالعات انجام شده، کاربرهای مسکونی، فعالیت

 .(Behmanesh, 2020؛ Eshaghi Timuri et al., 2013) اند ها دانشته ماسه از رودخانه را عوامل افت کیفیت آب
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در  ماکروبنتوزها در فصول گرم سال خصوصاً یا گونه یتنوع و غنا ینشان داد به طور کل خانهای رودخانه گشت رود ایستگاه

 .ها معنادار بوده است از شاخص یکاهش در مورد برخ نیفصل بهار نسبت به فصول سرد سال کاهش داشته است که ا
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