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 BMWPبررسي كيفيت آب رودخانه دز با استفاده از شاخص   

  
  چكيده

برداري در دو فصل زمستان و تابستان دخانه دز نمونهدر رو ايستگاه 5در  1390-1391در سال 
صورت گرفت. متر مربع سانتي 225با چهار تكرار با استفاده از سوربر و گرب پترسون با سطح مقطع 

رصد مواد بندي و دا و از يك تكرار براي تعيين دانهاز سه تكرار براي شناسايي و شمارش ماكروبنتوزه
لكتريكي اگيري ميزان مواد آلي از روش فيزيكي سوختن در كوره اندازه آلي رسوبات استفاده شد. جهت

ي آب فيزيكو شيمياي هايپارامتر بندي رسوبات از روش سري الك استفاده شد.و به منظور آناليز دانه
ها رده جانوري ماكروبنتوز 5گونه از  18برداري جمعأ گيري شد. در طول دو فصل نمونهنيز اندازه

 ن درصد فراواني مربوط به ردهتريبيشهاي شناسايي شده شمارش شدند. در بين رده شناسايي و
ها به جز بوده است. در كليه ايستگاه درصد 5/14پايان با ها رده شكمو پس از آن درصد 80با تاران كم

كيفيت آب در محدوده  BMWPتاران بود. بر اساس محاسبات شاخص ، غالبيت با رده كم4ايستگاه 
يستگاه ا بندي شد. بدين صورت كه در دو فصل و كل دوره مطالعاتير دو طبقه كيفي طبقهمورد نظر د

 بندي شدند.در طبقه كيفي بسيار ضعيف طبقه 5 و 1هاي در طبقه كيفي ضعيف و ايستگاه 3و  2
در طبقه كيفي احتمال  5و  3، 2، 1هاي ايستگاه )ASPT(همچنين بر اساس نمره متوسط هر تاكسون 

اين ايستگاه به عنوان  4به علت عدم وجود هيچ گروه جانوري در ايستگاه آلودگي شديد قرار گرفتند. 
  .شدمعرفي  Azoicايستگاه 
  

  ماكروبنتوزها.، ASPT ،BMWP، رودخانه دز كليدي: واژگان
  
  
  

  مقدمه

كنند. كفزيان به عنوان دومين يا سومين سطح غذايي مورد در زنجيره غذايي ماهيان بازي مي ها نقش مهميجوامع كفزي در رودخانه
مهره بزرگ بي جوامع. )Owen, 1974(آب محسوب شوند توانند نشان دهنده ميزان كل توليدات و شاخصي براي كيفيت استفاده آبزيان، مي

بر  دهند. عالوههاي گوناگون را نشان مياي از تحمل به استرسبندي دارند و طيف گستردهه جا حاضر و فراوانند، تنوع طبقهكفزي در هم
 Roy(دهند ميرسوبات و انحرافات آب پاسخ ي، نشيني، كشاورزي، مواد مغذزا شامل شهرنواع متعددي از عوامل استرساين، اين جوامع به ا

(et al., 2003. نمايند و بدون شك بهترين شاخص طوالني از زمان منعكس و معرفي ميجوامع وضعيت عمومي محيط را در يك دوره  اين
مهره جوامع بزرگ بيبيولوژيكي از طريق اين رو پايش  . از)Zhu and Chang, 2008(هستند براي تشخيص سالمت و كيفيت محيط آبي 

شود تفاده ميها اسشناختي رودخانههاي زيستهاي پايش زيستي براي تعيين پيامدها از روشهايي كه در آنتواند مؤثر باشد. برنامهمي كفزي
هاي مبناي گروهها بر با كمك ماكروبنتوز ارزيابي زيستي. )Kevin and Vincent, 2011( انداثبات رسيدهبي در سراسر جهان به به خو

هاي متفاوتي از شرايط كيفيتي آب قادر به بقاء هستند و در صورت است كه موجودات مختلف در محدوده شاخص استوار بوده و فرض بر اين
ر اين د كار رفتهبزي بهترين موجودات آها، ماكروبنتوزها و ماهيان متداولجا حضور نخواهند داشت. جلبكتغيير شرايط محدوده آبي، در آن

 ,Taylor( اشدببزار ارزيابي زيستي منابع آبي ميترين اباشند كه در اين ميان كاربرد فون ماكروبنتوز يكي از مؤثرترين و ارزانراستا مي

  1مريم محمدي روزبهاني
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 Saunders et al., 2007; Tabatabaie(ها در مطالعات متعدد بيان شده است ها بر آنماكروبنتوز و اثر آلودگيجوامع  نرابطه بي .)1997

et al., 2009;  Peter et al., 2005; Mandaville, 2002; Morley, 2000; Karr, 1999 ( شاخصBMWP )Biological 

Monitoring Working Party( المللي استاندارد قرار گرفته است و هدف مورد تأييد سازمان بينهاي امتيازي است كه از سيستم يكي
به  )1385(همكاران هاي جاري است. مطالعاتي مشابه با استفاده از اين شاخص انجام شده است. جرجاني و آب آن ارزيابي كيفيت بيولوژيكي

كيفيت  )1389(در نهر مادرسو در پارك ملي گلستان پرداختند. طباطبايي و همكاران  BMWPتعيين وضعيت كيفي آب با استفاده از شاخص 
رود را كمك اين شاخص كيفيت آب رودخانه گرگان نيز با )1389(بررسي كردند. شاپوري و همكاران  آب رودخانه حله بر اساس اين شاخص

  ارزيابي و ثبت كردند.
باشد. طول رودخانه دز از سرچشمه تشكيل دهنده رودخانه كارون مي هاي اصليهاي پر آب كشور و يكي از شاخهرودخانه دز از رودخانه

درجه و  º50دقيقه تا  10و  º48كيلومتر است. حوضه آبريز رودخانه دز از لحاظ موقعيت جغرافيايي بين  520تا محل تالقي با كارون حدود 
 ترينعمده .)1381كردواني، (شده است دقيقه عرض شمالي محدود  7درجه و  º34دقيقه تا  34درجه و  º31دقيقه طول شرقي و  21

و شير  هفت تپه سازي پارس، كشت و صنعت نيشكره ترتيب مربوط به كارخانجات كاغذهاي صنعتي وارد شده به رودخانه دز بفاضالب
ودخانه تخليه ستقيماً به رباشد. هيچ يك از كارخانجات فوق مجهز به سيستم تصفيه فاضالب نبوده و پساب خام خود را مپاستوريزه شوش مي

   .)1384فدايي، (نمايند مي
كيفي اكوسيستم آبي رودخانه به منظور ارزيابي  BMWPمحاسبه شاخص مهره كفزي و اين مطالعه بررسي جوامع درشت بي هدف از

  تري براي حفاظت از اين منبع ارزشمند گرفت.ستناد بر شواهد علمي تصميمات جديتا اينكه بتوان با اباشد دز مي
  

   هامواد و روش

ايستگاه تعيين شده در رودخانه دز انجام شده است. محدوده مورد  5در دو فصل تابستان و زمستان در  1390-91مطالعه در سال اين 
عرض شمالي  38، 31َطول شرقي شروع و در ْ 29، 48َعرض شمالي و  ْ 27، 32َكيلومتر از منطقه تالخاني به مختصات ْ 195مطالعه به طول 

مشخص گرديده است. هاي مورد مطالعه موقعيت ايستگاه 1يابد. در شكل خاتمه ميايستگاه)  5(ر منطقه بند قير شرقي د طول 52، 48َو ْ
ورت با چهار تكرار ص بردارياب شده است. در هر ايستگاه نمونهها بر اساس منبع آلودگي مشخص موجود در منطقه انتخموقعيت ايستگاه

 يبردارنمونه جهت بستر بودن سنگالخ علت به 3 شماره ستگاهيا در يبردارنمونه فصل هر در ( وربربا س 3برداري در ايستگاه گرفت. نمونه
 اشتهد نگه آب ريمس حركت جهت در را سوربر ،يبردارنمونه روش نيا در. شد استفادهمتر مربع سانتي 225 مقطع سطح با سوربر بردارنمونه از

 شده ستهش سنگ سطح يماكروبنتوزها صورت نيا به و داده شستشو رودخانه آب با سوربر درون را نظر مورد مقطع بستر يهاسنگ سپس
و در  ).شدند منتقل شگاهيآزما به و شده يآورجمع يبردارنمونه ضروف درون يتور اتيمحتو تينها در. رنديگيم يجا سوربر يتور درون و

انجام شد. از سه تكرار براي شناسايي و شمارش  )متر مربعسانتي 225 سطح مقطعبا (با گرب پترسون  )5و  4، 2، 1(ها بقيه ايستگاه
 5/0له الك يهاي مربوط به ماكروبنتوز به وسآلي رسوبات استفاده شد. نمونه بندي و درصد موادا و از يك تكرار براي تعيين دانهماكروبنتوزه

درصد براي  70انول ها به آزمايشگاه از الكل اتپس از انتقال نمونه درصد فيكس شدند. 5متري شستشو داده شده و به وسيله فرمالين ميلي
 گرم 1گرفت، بدين صورت كه از محلول  انجام )Walton)1974 ها با استفاده از روش نمونهآميزي رنگ ها استفاده گرديد.نگهداري نمونه

ايي فون هاي شناسف با كمك استريوميكروسكوپ و كليدمختلهاي جانوري ها استفاده شد. گروهآميزي نمونهدر ليتر رزبنگال براي رنگ
 ,Oscoz et al., 2011; Barnes, 1987; Sterreer( شناسايي شدندبندي و اده، جنس و تا حد ممكن گونه دستهبنتيك در حد خانو

1981; Jones, 1986( گراد درجه سانتي 550عت در سا 8به مدت فيزيكي سوختن  جهت تعيين درصد ميزان مواد آلي با استفاده از روش
 ,Buchanan(الك استفاده شد بندي رسوبات از روش سري منظور آناليز دانه و به )Holme and Micintyre, 1984( الكتريكيدر كوره 

به  ار تكراربهاي فيزيكي و شيميايي آب نظير دما، اكسيژن محلول، اسيديته، كدورت و هدايت الكتريكي با سه پارامتر گيريزه. اندا)1984
  انجام شد. ساخت كشور آلمان  WTWمتر دستگاه مولتي صورت پرتابل و با استفاده از 
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  ).1390-91( هاي مورد مطالعه در رودخانه دز: موقعيت ايستگاه1شكل

  
ند. تفگرقرار مي طح خانواده مورد شناساييآوري شده و تا ستلف جمعهاي مخمهرگان از ايستگاه، بيBMWP شاخصيابي به براي دست

ها ترين خانوادهشود. حساسانجام مي 10تا  1زدهي در محدوده هاي محيطي، امتياساسيت هر خانواده نسبت به آشفتگيبر اساس ميزان ح
ا نمره د. سپس نمرات مربوط به هر خانواده موجود در هر نمونه با هم جمع شده تداده ش 1هاي خيلي مقاوم نمره گرفته و خانواده 10نمره 

 ASPT )Average دهي به حداقل برسد، بايد نمره متوسط هر تاكسونامتيازاندازه نمونه در اين روش  كلي به دست آيد. براي اينكه اثر

Score Per Taxon( آيد را نيز محاسبه كرد. نمرهونه بدست ميكل خانواده در يك نم كه در واقع از تقسيم نمره كل خانواده بر تعداد 
BMWP  بندي كيفي آب بر اساس اين طبقه 1در جدول  نشان دهنده كيفيت خوب آب است. 4با اي اس پي تي بيش از  100باالتر از

تاكسون بندي كيفي بر اساس نمره متوسط هر طبقه نيز 2در جدول . )Bartram and Balance, 1996( شده استشاخص نشان داده 
   .)Mandaville, 2002( مشخص شده است

  
  .BMWP طبقه بندي كيفي آب بر اساس: 1جدول

  شرح طبقه طبقه بندي نمرات كلي شاخص
  آلودگي شديد خيلي ضعيف 10-0
  آلوده يا تحت تأثير قرار گرفته ضعيف 40-11
  تحت تأثير قرار گرفتگي متوسط متوسط 70-41
  تميز ولي كمي تحت تأثير قرار گرفته خوب 100-71

  غير آلوده خيلي خوب  <100
  

 ;Armitage et al., 1983; Friedrich et al., 1996( بندي كيفي بر اساس نمره متوسط هر تاكسونطبقه :2جدول

Hynes, 1998; Mackie, 2001.(  
  ارزيابي كيفيت آب ASPTارزش
 آب پاكيزه <6
 كيفيت مشكوك 6-5
  احتمال آلودگي محدود 5-4
  احتمال آلودگي شديد >4

  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  / محمدي روزبهاني و همكاران BMWP شاخص از استفاده با دز رودخانه آب تيفيك يبررس 

58 

 

jweb.iauahvaz.org 

ها اقدام شده است. سپس از نسبت به نرمال بودن داده فاسميرنو افها، ابتدا با استفاده از آزمون كولموگردادههاي آماري جهت بررسي
ر فصول مختلف جهت هاي مختلف مطالعاتي و از آزمون تي و آزمون من ويتني دآزمون كروسكال واليس در ايستگاه وLSD هاي آزمون

در نظر گرفته شده است. همچنين جهت نشان  05/0ها داري براي تمام فرضيهها سطح معنيي آزمونها استفاده شد. در كليهمقايسه ميانگين
، اي زيستيههاي مورد بررسي در رسوبات و شاخصهاي فيزيكو شيميايي آب، فاكتوربنتوزي با پارامترهاي ماكروبين گروهدادن همبستگي 

استفاده از همبستگي  (به منظور استبيان شده  01/0و  05/0داري د نظر با سطح معنيه و ارتباط موراستفاده شد پيرسون از ضريب همبستگي
  .گيري نرمال شدند)هاي غيرنرمال با لگاريتمپيرسون داده

  
  نتايج

اسيديته، حلول، دما، اكسيژن م(ها هاي مطالعاتي از نظر كليه فاكتوريايي آب نشان داد كه بين ايستگاهفيزيكو شيمپارامترهاي هاي بررسي
داري ميان مقادير دما، بين دو فصل مطالعاتي اختالف معني. )>05/0P( دار وجود دارددر هر فصل اختالف معني )كدورت و هدايت الكتريكي

داري مشاهده نشد رت و هدايت الكتريكي اختالف معنيكه بين مقادير كدودر حالي )>05/0P(اكسيژن محلول و اسيديته مشاهده شد 
)05/0P>( حداقل دما در زمستان در ايستگاه تالخاني .)ثبت  )3/31±75/0(و حداكثر آن در تابستان در ايستگاه كوي والفجر  )47/14±49/0

  در ايستگاه بند قير ثبت شد. )5/2002±5/112(و هدايت الكتريكي  )17/69±17/9(ن ميزان كدورت تريبيششد. به طور ميانگين 
هاي شناسايي سايي و شمارش شدند. فراواني گونهرده ماكروبنتيك شنا 5خانواده و  12گونه از  18جمعاٌ برداري در طول دو فصل نمونه

مربع د ماكروبنتوز در مترفر 8472تعداد در كل دوره مطالعاتي به طور ميانگين نشان داده شده است.  5هاي مطالعاتي در جدول شده در فصل
ابستان به تعداد تر از فصل تمربع بيشفرد در متر 11440مستان به تعداد ها در فصل زماكروبنتوزبه طور ميانگين فراواني آوري شد. جمع

 درصد 4/99تاران رده ماكروبنتيك كه شامل رده كم 2خانواده از  3هاي جنس ،1در كل دوره در ايستگاه  مربع بوده است.فرد در متر 5504
، درصد 72تاران ها كه شامل رده كمرده ماكروبنتوز 4خانواده از  8هاي جنس ،2در ايستگاه  بودند، شناسايي شدند. درصد 6/0و رده حشرات 

رده ماكروبنتوز  4خانواده از  10، 3بودند، شناسايي شد. در ايستگاه  درصد 21پايان و رده شكم درصد 2ها اي، رده دوكفهدرصد 5رده حشرات 
هستند، شناسايي شدند.  درصد 5/3ها ايو رده دوكفه درصد 5/6، رده حشرات درصد 34ان ، رده شكم پايدرصد 56تاران كه شامل رده كم

بودند شناسايي شدند. در مجموع  درصد 61و زالوها  درصد 39تاران هاي دو خانواده از دو رده ماكروبنتوزها كه شامل كمجنس 5در ايستگاه 
ترين فراواني ماكروبنتوزها مربوط كمفرد در مترمربع و  19749با  1ايستگاه ن فراواني ماكروبنتوزها در دو فصل مطالعاتي مربوط به تريبيش

در فصل زمستان، تابستان و در كل دوره مطالعاتي به طور هاي شناسايي شده در بين گروه است. فرد در مترمربع بوده 638با  5به ايستگاه 
به د فراواني ن درصتريبيشكه در كل دوره طوريبه. ترين فراواني مربوط به زالوها بودو كم تارانكم مربوط بهن فراواني ترييشبميانگين 

بوده  درصد 9/0و زالوها  درصد 5/1ها ايدوكفه ،درصد 4/3حشرات ، درصد 5/14، شكم پايان درصد 7/79تاران كم ردهترتيب مربوط به 
   ).2 شكل( است
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  ).1390-1391( هاي ماكروبنتوزي رودخانه دز در كل دوره مطالعاتيدرصد فراواني رده :2شكل 

  
 ، كيفيت آب محدوده مورد نظر در دو طبقه كيفي بسيار ضعيف و ضعيف ثبت شدBMWPبر اساس نتايج حاصل از محاسبه شاخص

هر تاكسون محدوده مورد نظر در طبقه كيفي احتمال آلودگي . همچنين بر اساس نتايج حاصل از محاسبه نمره متوسط )3 و شكل 3 جدول(
ها در كل دوره مطالعاتي هيچ گروه جانوري مشاهده و ثبت نشده بر خالف ساير ايستگاه 4ايستگاه  در). 4 و شكل 4 جدول( شديد قرار گرفت

  از حيات شناخته شده است.رو شاخص مذكور براي اين ايستگاه محاسبه نشده و به عنوان ايستگاه خالي است. از اين
  

  .)1390-91(در كل دوره مورد مطالعه در رودخانه دز  BMWP: مقادير فصلي شاخص 3جدول 
 شاخص 

  ايستگاه

BMWP 
  كل دوره تابستان زمستان  طبقه كيفي

  خيلي ضعيف 33/2 67/0±33/2 67/0±33/2  1
  ضعيف 17/18 53/1±17 33/4±33/19 2
  ضعيف 67/22 03/2±33/18 93/4±27 3
4 AzoicAzoicAzoic  ن آلودگيتريبيش  
  خيلي ضعيف 4 4 4 5

  
  

  
  .)1390-1391(هاي مورد مطالعه رودخانه دز ايستگاه در BMWPفصلي شاخص مقادير  :3شكل 
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  .)1390-1391(دوره مورد مطالعه در رودخانه دز  در كل ASPTفصلي شاخص : مقادير 4جدول 
 شاخص       

 ايستگاه

ASPT  ارزش كيفيت آب  
  كل دوره  تابستان  زمستان

  احتمال آلودگي شديد 33/1 67/0±33/1 67/0±33/1  1
 احتمال آلودگي شديد 17/3 09/0±17/3 17/0±17/3 2

 احتمال آلودگي شديد 48/3 22/0±43/3 03/0±53/3 3

4 Azoic Azoic Azoic ن آلودگيتريبيش 

 احتمال آلودگي شديد 1 1 1 5

  

  
  .)1390-91(هاي مورد مطالعه رودخانه دز در ايستگاه ASPTشاخص مقادير فصلي  :4شكل 

  
 125/0>را ذرات  3اندازه ذرات بستر ايستگاه  درصد 68، در كل دوره مطالعاتي بيش از بندي رسوباتاساس نتايج حاصل از آناليز دانه بر
ن درصد مواد آلي در فصل تريبيش. )5 شكل(دادند تشكيل  063/0<ا ذرات اندازه ذرات بستر ر درصد 65ايستگاه ديگر بيش از  4و در 

ن درصد تريبيشبه ثبت رسيده است.  درصد 48/4 نين درصد مواد آلي در فصل تابستان با ميانگيتركمو  درصد 04/5 نزمستان با ميانگي
مربوط به  درصد 01/2ترين ميزان آن با ميانگين و كم درصد 35/9با ميانگين  4وط به ايستگاه مواد آلي در فصل زمستان و تابستان مرب

هاي مطالعاتي فصل زمستان و تابستان و در دو فصل ي ميان درصد مواد آلي در ايستگاهدارالف معنياخت ).6 شكل(بوده است  3ايستگاه 
  ).>05/0P(مطالعاتي مشاهده شد 

  

  
  هاي مطالعاتي در كل دورهدر ايستگاهمتر ميليبر حسب اندازه ذرات رسوبات بستر رودخانه دز  :5شكل 

)1391-1390(.  
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  .)1390-91( هاي ماكروبنتوز شناسايي شده در رودخانه دز در فصل زمستان و تابستانگونهفراواني  :5جدول 
 فصل زمستان فصل تابستان

 هاايستگاه هاايستگاه  رده  خانواده گونه

5 3 2 1 5  3 2 1 
7/14±161 -  - 6/2717±5427 3/187±337 -  - 1652±9739 Tubifex tubifex Tubificidae  Oligochaeta 

 -  1891±3755  7/485±5256  6/919±7979 -  4956±9093 4429±9621  6/704±16133 Specaria josinae Naididae 

2/67±176 -  - -  3/163±601 -  - -  Erpobdella SP. Erpobdellidae Hirudinea 

- 242±396  2/312±396  9/52±103 -  7/854±1144 7/586±675  6/77±117  Chironomus riparius  Chironomidae Insecta 

  - - - - - 29±29 - - Hermetia illucens Stratiomyidae  
- 132±132 118±118  - - 7/410±763 264±264  - Corbicula fluminea  Corbicolidae Bivalvia 

-  44±44 - - -  29±29 - -  Tryonia clathrata Hydrobiidae 
 

Gastropoda 
 

-  - - -  -  29±29 - -  Tryonia exigua 

-  191±191 6/101±176  -  -  152±396 7/110±308  -  Bithynia tentaculata Bithyniidae 

-  8/177±484 140±513  -  -  7/255±411 8/191±352  -  Melanopsis frustulum  
Melanopsidae  -  64±191 103±205  -  -  6/383±1012 116±792  -  Melanopsis attenuata 

-  132±132 - -  -  205±205 6/91±132  -  Melanopsis buccinoidea  
-  -  94±117  -  -  59±59 470±470  -  Physella acuta Physidae 

-  6/278±645 103±249  -  -  487±895 338±499  -  Nerita funiculate  

Neritidae 
-  6/114±205 76±132  -  -  2/96±601 - -  Theodoxus danubialis 

-  6/101±176  - -  -  471±1203  411±411  -  Neritodryas dubia 

-  - - -  -  3/165±293 - -  Theodoxus fluviatilis 

-  2/89±161 - -  -  331±557 29±29  -  Pettancylus nipponicus  Ferrissidae  
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  .)1390-91( هاي تابستان و زمستانها مورد مطالعه در فصلدرصد مواد آلي رسوبات در ايستگاه: ميانگين  6شكل

  
ترين فراواني در زمستان مربوط به خانواده بوده و كم Naididaeها مربوط به خانواده ن فراواني ماكروبنتوزتريبيشدر دو فصل مطالعاتي، 

Stratiomyidae  وHydrobiidae  و در تابستان مربوط به خانوادهHydrobiidae  .بوده است  
تان مطالعاتي فصل زمستان و تابسهاي ها در ايستگاهپايان و زالوتاران، شكمداري ميان تراكم كمهاي آماري اختالف معنينتايج آناليز

. در )>01/0P(مشاهده شد  063/0-125/0در دو فصل و كل دوره همبستگي مثبت بين رده زالوها با ذرات رسوبي  ).>05/0P(داد نشان 
مشاهده شد  BMWPها با مقادير شاخص ايپايان و دوكفهلعاتي همبستگي مثبت ميان رده شكمفصل زمستان، تابستان و كل دوره مطا

)05/0P<.(  
  

  گيريبحث و نتيجه

در منطقه مطالعاتي، كيفيت آب محدوده مورد نظر در دو طبقه كيفي بسيار ضعيف و  BMWPبر اساس نتايج حاصل از محاسبه شاخص
بقه در ط 5و  1هاي در طبقه كيفي ضعيف و ايستگاه 3و  2هاي ستان و كل دوره مطالعاتي ايستگاهضعيف ثبت شد. در فصل زمستان، تاب

همگي در طبقه كيفي احتمال  5و  3، 2، 1هاي ايستگاهگذاري نمره متوسط هر تاكسون بندي شدند. بر اساس ارزشكيفي بسيار ضعيف طبقه
دگي ون ميزان آلتريبيشنيز به علت عدم وجود هيچ گروه جانوري، به عنوان ايستگاه خالي از حيات با  4آلودگي شديد قرار گرفتند. ايستگاه 

ر نهر مادرسو د BMWPاخص وضعيت كيفي آب با استفاده از ش به تعيين )1385(اي مشابه جرجاني و همكاران در مطاله شود.مي معرفي
 )1389( ارانطباطبايي و همكدر پارك ملي گلستان پرداختند. نتايج نشان داد كه رودخانه مذكور داراي آبي با كيفيت مناسب است. در مطالعه 

ارزيابي كيفي  نيز )1389(شاپوري و همكاران ب رودخانه حله بر اساس اين شاخص در طبقه كيفي ضعيف ارزيابي شد. در مطالعه كيفيت آ
  آب رودخانه گرگانرود بر اساس اين شاخص در سه طبقه متوسط، ضعيف و خيلي ضعيف ثبت شد. 

ها نتوزانات فراواني و تنوع ماكرو بات از عوامل مؤثر در تغيير و نوسبندي رسوبيميايي آب، درصد مواد آلي و دانههاي فيزيكي و شپارامتر
 عدم و حضور و شيميايي هاي فيزيكوداده. )Boyle and Fraleigh, 2003(است باشند. اين مطلب در مطالعات زيادي به اثبات رسيده مي

وژي دارد. هيدرول داللت طبيعي و انساني هايآسيب تركيبي عملكرد بر ها،رودخانه دست پايين و باالدست در كفزي مهرگانبي حضور
ن ساخت هاي انساتغيير توزيع ماكروبنتوزها ورودي تواند تغيير كند اما فاكتورهاي مؤثر و قابل توجه درخيز ميها در طول حوضه آبرودخانه

و همكاران  Yapكند و در مطالعه يد ميهاي انساني است تأيها كه حاصل از فعاليتتايج موجود در پايين دست رودخانههستند. اين مطلب را ن
  .)Yap et al., 2003(رسيده است نيز به اثبات  )2013(

كاهش  ودما  كاهش) 1علت آن:  ).> 05/0P(تر است داري از فصل تابستان بيشسوبات در فصل زمستان به طور معنيميزان مواد آلي ر
نتيجه ورود بار آلي هاي سطحي بيشتر و در گذاري در آبافزايش آبشويي و رسوب )2زمستان، در فصل  يمواد آل هيتجزاكسيداسيون و 

هاي گياهي و جانوري در فصل زمستان به رسوبات بستر. اين نتايج با نتايج اضافه شدن بقاياي اندام )3ها در اين فصل و به آن تريبيش
را براي به دام انداختن  ريز رسوبات پتانسيل بااليي ذرات .)1384؛ رهبري، 1387ممبيني، (خواني دارد هممحققان ديگر در اين زمينه 
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نسبت به  را تريبيشهاي بر داشتن مواد آلي بيشتر آاليندههاي نرم و گلي با در آلي از ستون آب دارند. ذرات بسترهاي آلي و غيرآالينده
را در خود  تريبيش يآب و مواد آل ريمقاد زيرسوبات دانه ردارد كه مي بيان )Gray )1981دارند. مياي در خود نگه هاي شني و ماسهبستر

  كنند. يم ينگهدار
در تاران كم ن فراوانيتريبيشكه باشند ميترين رده شناسايي شده در اين مطالعه مربع، فراوانفرد در متر 6751با فراواني تاران كم رده
الخاني در باالدست منطقه تايي و اردوگاه شيخ انصاري جقدس، اردوگاه شهيد رنظامي يرمتروكه غثبت شده است. فاضالب پادگان  1ايستگاه 

مستقيماٌ وارد رودخانه شده و سبب باال رفتن بار آلودگي رودخانه در اين هاي مناطق روستايي چم گلك و چال كندي به طور عمده و فاضالب
توسعه ) Naididae(و نايديده ) Tubificidae(يسيده آلودگي مثل افراد خانواده توبيفهاي مقاوم به رو گروه از اين منطقه شده است.

اي حساس هه به ميزان آلودگي باعث حذف گروهشود كه اين خود بستاكسيژن محلول داراي نوساناتي مي اند. با افزايش بار آلودگي ميزانيافته
در  BMWPقاوم به آلودگي غالب خواهند شد. نتايج حاصل از محاسبه شاخص هاي مآلودگي خواهد شد. در نتيجه گروه و نيمه حساس به

توجه به غالبيت  اين امر با ترين مقدار است كهها كمستگاه در مقايسه با ساير ايستگاهفصل تابستان، زمستان و كل دوره مطالعاتي در اين اي
؛ et al., 2007 Saunders(شده است در مطالعات ديگر نيز اثبات پذير است. مشابه اين مطلب هاي مقاوم در اين ايستگاه توجيهگروه

 تارانكم .)Yap et al., 2003(هاي آلي است آلودگيشاخص خوبي جهت نشان دادن تاران كم باالي . تراكم)1389طباطبايي و همكاران، 

 Barbour et( هستندهاي متنوع دارند و زماني كه به وفور وجود دارند شاخص خوبي براي نشان دادن آلودگي مقاوت بااليي به استرس

al., 1996(.   
اهي از نظر شرايط زيستگ 3ها، بعد از ايستگاه در مقايسه با ساير ايستگاه 2گاه ر اين مطالعه، ايستد BMWPص با توجه به مقادير شاخ

به رودخانه  2، اتصال شاخه رودخانه باالرود در باال دست ايستگاه 2به محل ايستگاه  )روستا 8(هاي روستايي فاضالبقرار دارد. ليكن ورود 
 2در مقايسه با ايستگاه  3، سبب شده كه در ايستگاه شماره 3نسبت به ايستگاه  2دز و وجود درصد مواد آلي بيشتر در رسوبات بستر ايستگاه 

  تري براي زندگي كفزيان فراهم شود.شرايط اكوسيستمي مناسب
ا هگاه بر خالف ساير ايستگاه. جنس رسوبات بستر رودخانه در اين ايستمشاهده شد 3ر دو فصل در ايستگاه ترين ميزان كدورت دكم

اال و سرعت بن ميزان اكسيژن محلول ثبت شده كه به علت عمق كم، شفافيت تريبيشباشد. از طرفي در اين ايستگاه شني رسي لومي مي
ترين رده در اين ايستگاه است. به خانواده متنوع 6پايان با رده شكم 3ب شده است. در ايستگاه متوسط آب، اكسيژن زيادي از هوا جذب آ

 )Page, 2006( مثل برونوس و مرغ سازگاري اين رده با گياهاني )2عمق و مناطق گرم هاي كمپايان در آبفراواني بيشتر شكم )1علت: 
ن تريبيش چنينشود. همبرايشان فراهم مي تريبيشاي هاي درشت دانه سطح تغذيهي خراشيدن سطح رسوبات كه در بستراعادت تغذيه )3 و

ه به تنوع توج بستان، زمستان و كل دوره مطالعاتي در اين ايستگاه ثبت شده است. اين مطالب بادر فصل تا BMWPشاخص مقدار عددي 
دير اين شاخص با فراواني ميان مقا )>05/0P( مثبتپايان در اين ايستگاه، همبستگي هاي ماكروبنتيك خصوصاً رده شكمنسبتاً باالي گروه

پذير جيهواين ايستگاه، ت رسوبات بسترترين ميزان درصد مواد آلي ثبت شده در و همچنين كم ها در اين ايستگاهايدوكفه پايان ورده شكم
  خواني دارد. بوده و هم

ترين ميزان اكسيژن محلول در كل دوره در اين ها از بدترين شرايط زيستگاهي برخوردار است. كمدر ميان ساير ايستگاه 4ايستگاه 
اين صنايع حاوي  باند. فاضالت و صنعت نيشكر هفت تپه واقع شدهايستگاه مشاهده شد. در باالدست اين ايستگاه كارخانه كاغذ پارس و كش

جاد شود. كه سبب اياي كشاورزي وارد مسير رودخانه ميههاي نسوخته است كه به همراه زهكشبسيار، بار آلي باال و هيدروكربنمواد معلق 
ين ن ميزان درصد مواد آلي در رسوبات اين ايستگاه ثبت شده و اينكه اتريبيشجايي كه شرايط باتالقي در منطقه پل رانكين شده است. از آن

توان نتيجه گرفت كه نشده است، مي اين ايستگاه محاسبهدر  BMWP شاخصايستگاه خالي از حيات بوده و هيچ مقدار عددي براي 
است. نتايج  هاي گفته شده ناشي شدهيع و زهكشت بوده و از فاضالب صنان منشأ تركيبات آالينده آلي در اين ايستگاه انسان ساختريبيش

   ).Boyle and Fraleigh, 2003( شده استدست آمده در اين ايستگاه در مطالعات مشابه نيز اثبات ه ب
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بند قير به علت اتصال سه شاخه رودخانه هثبت شد. در منطق 5ن ميزان كدورت و هدايت الكتريكي در ايستگاه تريبيشبه طور ميانگين 
 يتؤر كارون، سبب تالطم و كدورت زياد آب در اين منطقه شده، آب كامالٌ كدر بوده و فاقد عمق قابل، گرگر و شطيط و ايجاد رودخانه زد

  است. از طرفي جنس رسوبات بستر رودخانه در اين ايستگاه رسي است. 
هاي حالي كه در اين مناطق آلوده گونهدر  شود.مهره كفزي ميهاي درشت بيفراواني گونه افزايش آلودگي باعث كاهش تنوع و

هاي هاي كشاورزي حاصل از طرحزهكش .)Saunders et al., 2007( شوندغالب ميبراي بيان آلودگي هستند، طلب كه شاخصي فرصت
در اثر فعاليت (هاي گرگر و شطيط هاي آلي موجود در شاخهلودگيشوند. همچنين آوارد رودخانه مي 5ر محل ايستگاه توسعه كشاورزي د

راي كفزيان زيستي بشوند كه اين دو منبع آلودگي با هم سبب ايجاد شرايط نامساعد قير وارد مي نيز به منطقه بند )هاي پرورش ماهيحوضچه
ج حاصل در رابطه با نتاي اند.غالبيت يافتهالوها در اين منطقه هاي حلقوي و زهاي مقاوم به آلودگي مثل كرماند. از اين رو گروهشدهاين منطقه 
عددي محاسبه شده براي اين شاخص در دو فصل تابستان، زمستان و كل دوره مطالعاتي در اين ايستگاه خود  ، مقدارBMWPاز شاخص 

  تأييدي بر وضعيت شرح داده شده براي اين ايستگاه است.
هاي كشاورزي، ضروري است كه تمامي هاي صنعتي و زهكشها و پسابضالبتأثير ناشي از ورود فا با توجه به نتايج اين پژوهش و

اشي ن اي از بار آلودگي وارده به رودخانهجايي كه بخش گستردهها تجديد نظر نموده و از آندر مسير رودخانه در تصفيه فاضالبصنايع واقع 
كه  جاييچنين از آندر مطالعات آينده مد نظر قرار گيرد. هم ست كه اين مسئلها ايي كشاورزي است، ضروريآالينده غيرنقطهاز منابع 
هاي ديگر نيز اين شاخص مورد شود كه در بازهوب ارزيابي كرده است، پيشنهاد ميمورد مطالعه را خيلي خ بازه رودخانه BMWPشاخص

  محاسبه قرار گيرد.
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