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  رودخانه قشالق سنندج، ايراناي زيستي كيفيت آب ه تعيين شاخص
  

  3 و رسول قرباني2، آرش جوانشير1عرفان كريميان*

  ، ت، دانشگاه تهرانشيالگروه  استاديار2 شيالت، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، گروهارشد  دانشجوي كارشناسي1
   طبيعي گرگانشيالت، دانشگاه علوم كشاورزي و منابعگروه  استاديار3

  23/4/89 :؛ تاريخ پذيرش 2/9/87 :تاريخ دريافت

 
  

  چكيده
 .زي براي ارزيابي كيفيت آب رودخانه قشالق سنندج مورد بررسي قرار گرفتند فمهرگان ك بزرگ بيدر اين پژوهش 

آوري   جمعردار سوربر سط نمونهتو 1386 ماه سال و مردادماهتير، ماه ارديبهشت  ايستگاه در3برداري از   بار نمونه3ها طي  نمونه
ل و جدو هيلسنهوف  با استفاده از روشكيفيت آب  و سپسشناسايي،  در سطح خانوادهزي فمهرگان ك بزرگ بي .نددش

خانواده مربوط  3 خانواده مربوط به شاخه بندپايان، 8 خانواده مشاهده شد كه 12مطالعه اين در . دگرديتعيين  شاخص زيستي
مربوط به موجودات  2 و 1در ايستگاه ترين فراواني  بيش. هاي پهن بود  خانواده مربوط به كرم1 حلقوي، و هاي به شاخه كرم

هاي با كيفيت  شاخص آبدهنده  مربوط به حشرات كه نشانخانواده  باشد كه از مي و ناجورپايان ها ، بهارهها روزه ه يكراست
 و ها سط و زياد مواد آلي، خانواده پالتيسنميده از فوق راسته سنجاقك با ميزان متو3در ايستگاه كه  حالي در ،خوب هستند

هاي آلوده با تحمل باال  دهنده شاخص آب ي از جانوران آبزي كه نشانيها عنوان خانواده گلوسيفونيده از فوق راسته زالوها به
برداري و  هاي نمونه  در تمام ماه2ه  ايستگا درجه آلودگي آلي،ل شاخص زيستيجدواساس نتايج بر.  شناسايي شدندباشند، مي

، )ماه ارديبهشت( در سه طبقه كيفي خوب 3خوب و ايستگاه  در طبقه كيفي بسيار) طبقه كيفي خوب(جز تير ماه   به1ايستگاه 
  .قرار گرفتند) ماه مرداد( ضعيف و تا حدودي) ماه تير(متوسط 

  
   سنندج، ايراندخانه قشالق روزي، مهرگان كف بزرگ بي شاخص زيستي، :هاي كليدي واژه

  
  1مقدمه

شناخت و بررسي كمي و كيفي منابع آبي يكي از 
بندي در  عوامل اساسي اعمال مديريت مناسب و اولويت

باشد كه در اين ميان  نوع كاربري از اين منابع محدود مي
اساس كار شناخت بوم سازگان آبي، بررسي اكولوژيكي 

 كاهش كيفيت ).2001رابينسون و يولينگر، (باشد  آن مي
هاي بشر از  ترين نگراني هاي جاري يكي از بزرگ آب

                                                 
 erfankarimian@yahoo.com:  مسئول مكاتبه*

). 1999فمنيال و فلين، ( ميالدي بوده است 6هاي دهه  سال
ها در پايش  كاربردترين ارگانيزمترين و پر يكي از مهم

ويژه حشرات آبزي  زي به مهرگان كف  بزرگ بي،زيستي
 ا در يكي از مراحل زندگي خود ركم  دستهستند كه

استفاده ). 1999روزنبرگ، (كنند  هاي آبي سپري مي محيط
زي بر اين فرض استوار است كه  مهرگان كف  بي بزرگاز

ثير فشار آلودگي بيشتري أت هايي كه تحت نهرها و رودخانه
در آنها هاي مقاوم  گونههستند، تنوع كمتري داشته و 
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ها براي   اين ارگانيزم).2002والن، (غالبيت دارند 
ند، چون آنها باش ميگذاري كيفيت آب بسيار مناسب  رزشا

راحتي  ها حضور دارند، به  در رودخانه و ضرورتاًمعموالً
متحرك نبوده، تشخيص شوند، زياد  آوري مي جمع

ساله  هاي زندگي يك ها آسان است و چرخهخويشاوندي آن
  اين).1999؛ فمينال، 1977هيلسنهوف، (و يا بيشتر دارند 

ا همچنين قادر هستند تغييرات كيفيت آب را ه موجودات
هاي حساس تغييرات  عنوان شاخص به نشان داده و

 ؛1977هيلسنهوف، (محيطي هم مورد استفاده قرار گيرند 
هاي  شاخص). 1987 ؛ هيلسنهوف،1982هيلسنهوف، 

صرفه  هاي عملي و به زيستي يكي از بهترين روش
ا و تعيين ه اقتصادي جهت تعيين سالمت اكولوژيكي آب

هاي انساني موجب كاهش كيفيت آب و  كه آيا فعاليت اين
 باشد ، ميزي است مهرگان كف تغيير در فراواني بزرگ بي

  ).1995 آالن، ؛1993لنات، (
 است كمتر مورد توجه بودهپايش زيستي در ايران 

 زيان و ن ايراني به شناسايي كفا محقق بيشتركه طوري به
توان به برخي از  ، در اين راستا ميندا ها بسنده كرده رودخانه

 )1996 (سرايي ساسان افراز و قانع. اين مطالعات اشاره نمود
وضعيت فيزيكوشيميايي، زيستي برداري  طي سه دوره نمونه

. ددندا انجام را) استان گيالن (زيستي رودخانه حويقغير و
زي  مهرگان كف شناسايي ساختار جمعيت بزرگ بي

 استان گيالن نسبت به بعضي عوامل رودخانه چافرود در
 انجام شد 1383صورت فصلي در سال  كيفي آب به

رودخانه در طي يك مطالعه، ). 2004 سرايي، ساسان قانع(
 با استفاده از والسم مورد ارزيابي زيستي قرار گرفت 

مورد زي كيفيت آب  مهرگان كف يساختار جمعيت بزرگ ب
  ).2007 ،كمالي و همكاران (مطالعه قرار گرفت

اثر پساب مزارع پرورش ماهي بر كيفيت آب رودخانه 
 بر خصوصيات  كه عالوهبررسي شددو هزار 

هاي شاخص بزرگ   آب، بيولوژي گروهفيزيكوشيميايي
هاي   در تعيين اثرات آالينده و نقش آنهازي مهرگان كف بي

 در ).1997 ثاني، حسينعلي(مزارع مورد بررسي قرار گرفت 
ها و دو زهكش استان فارس،   در چشمه ديگريك پژوهش

عنوان   حشرات آبزي بههاي با مطالعه جمعيت و گونه
، كيفيت آب اين منابع آبي تعيين هاي زيستي شاخص
  ).2001 حافظيه،(گرديد 

مهرگان   طبقه از بي124در رودخانه وايت آمريكا 
 آب آنها با استفاده از شاخص ده وش شناسايي زي كف

كه ارزيابي شد اي هيلسنهوف   طبقه7ي بند زيستي و درجه
بد قرار گرفت  خوب تا خيلي خيلياين طبقات در دامنه 

هاي اسپانيا   همچنين در رودخانه).2000 ولكر و رن،(
 جهت تعيين كيفيت آلي و ميزان  انجام، وارزيابي زيستي

 استفاده گرديد BMWP1ص زيستي آلودگي آنها از شاخ
  .)1996 و همكاران،  مونوززامورا(

اثر  آلودگي در رودخانه قشالق ممكن است در
 منابع آالينده شهري، ،ها وسيله بارندگي خاك بهفرسايش 

هاي انساني  هاي كشاورزي ناشي از فعاليت صنعتي و پساب
اداره كل حفاظت محيط زيست استان  (وجود آمده باشد به

 ارزيابي مطالعه پژوهشهدف از اين  ).2006كردستان، 
بندي  اساس منطقهخانه قشالق سنندج بررودكيفيت آب 
  .باشد مي شيميايي هاي بدون مراجعه به آزمايش اكولوژيكي

  
  ها مواد و روش

رودخانه قشالق در برداري از  نمونه: منطقه مورد مطالعه
  .)1شكل (انجام شد   وحدت،سددست  پايينمحل 
خيز  اي از اين حوضه آب دليل قرارگيري بخش عمده به

 رژيم ومي يكوهستاني، رودخانه داراي آب دادر نواحي 
بخشي از آب آن نيز از . است باراني -جريان آبي برفي

شود كه در محدوده  تامين مي هاي آهكي طريق چشمه
هاي  دبي آب طي فصل. خيز وجود دارند حوضه آب

هاي  گيري طبق اندازه. باشد مختلف سال داراي نوسان مي
ب در مردادماه بوده و برابر ترين مقدار دبي آ انجام شده كم

از آن . گيري شده است  مترمكعب بر ثانيه اندازه1/0با 
زمان به بعد مقدار آب داراي سير صعودي بوده تا در 

 مترمكعب 267/7ترين مقدار خود يعني  اسفندماه به بيش
اداره كل حفاظت محيط زيست استان ( رسد بر ثانيه مي
  ).2006كردستان، 

                                                 
1- Biological Monitoring Working Party 
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  .)استان كردستان(مطالعه در شهرستان سنندج مورد  منطقه موقعيت -1شكل 
  

 برداري در  بار نمونه3تابستان طي  در فصل بهار و
ماه در مرداد  و اواسطاوايل تيرماه، ماه اواسط ارديبهشت

 رودخانه زي مهرگان كف  بزرگ بيهاي ، نمونه1386 سال
امكان اساس انتخاب ايستگاه بر ( ايستگاه3 از قشالق
 از ،)كاربري كشاورزي و شهري بودسي به رودخانه، دستر
دست  در پايين) ايستگاه اول(وحدت  دست سد پايين
، در )همراه با شن سنگي، بستر قلوه(كشاورزي  هاي زمين

تر از ايستگاه اول كه از بار   كيلومتر پايين2حدود 
 و داراي  تا حدودي كاسته شده آنكشاورزيهاي  آالينده

تر  و پايين) ايستگاه دوم(باشد  سنگي مي وه قلبستري كامالً
 دما نيز .آوري گرديد ، جمع)ايستگاه سوم(از شهر سنندج 
  .برداري ثبت گرديد در هر بار نمونه

زي  كـف  مهرگـان   بـي  بـزرگ بـرداري از  بـراي نمونـه  
ــه  ــشالق رودخان ــهق ــوربر  از نمون ــردار س  5/30×5/30( ب

 ؛1953ك،  پنـا  (اسـتفاده شـد   ) متر يا يك فوت مربع     سانتي
آوري شـده در   هـاي جمـع   نمونه ).1999 و همكاران، چلو

 درصـدي  4و فرمـالين    درصـدي 75 محلول الكل اتـانول 
 دانشگاه   شيالت ها به آزمايشگاه   سپس نمونه . گرديدتثبيت  
، تا حـد راسـته،     شناسايي مطابق با كليدهاي   ل و نتقمتهران  

ــايي   ــانواده شناس ــخ ــوگلي،  (دندش ــا ت؛1986كي  و تچ
  .)2001، آبادي به احمدي و نفيسي؛ 2000ن، اهمكار

يـا   هيلـسنهوف   روشاز  زيـستي در بررسي شـاخص 
وش اسـتفاده گرديـد كـه در ايـن ر          1روش ارزيابي سـريع   

شـوند و    گـذاري مـي    خانواده حشرات آبزي شمارش و نام     
بـر حـسب    مطابق جدول تعيين شده هيلسنهوف و جدول        

وف، هلــسينه( دشــعمــل  خــانواده براســاس فرمــول زيــر
1988(.  

  

)1        (            2FBI = ∑ ([(TVi) (ni) ] / N)   
  

  

، تعداد كل موجودات جمع آوري شـده      : Nكه در آن،    
ni :         خـانواده (تعداد موجـودات در هـر تاكـسون(، TVi :

  .)خانواده(ميزان تحمل براي هر تاكسون 
ين آلودگي آلي كاربرد داشته و جهت تعي 1جدول 

مقادير . باشد هيلسنهوف مياساس شاخص زيستي بر
اساس ها بر تحمل براي هر خانواده از طريق توزين گونه

ه ينسبي آنها در ايالت ويسكونسين آمريكا ارا فراواني
  ).1988هيلسنهوف، ( گرديد

                                                 
1- Rapid Assessment 
2  - Field Biotic Index 
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  نتايج
 رودخانه قشالق زي مهرگان كف بزرگ بيدر مطالعه 
 شاخه 3آوري شده متعلق به  هاي جمع سنندج نمونه

 2( 2هاي حلقوي ، كرم) خانواده8 راسته و 6( 1بندپايان
 1 راسته و 1 (3هاي پهن و كرم)  خانواده3راسته و 
 286با  4 ناجورپايان راسته1در ايستگاه .  بودند)خانواده

ترين فراواني  بيش)  درصد53/51( يك فوت مربععدد در 
 36/0 (يك فوت مربععدد در  2با  5كالديدا  تري راستهو

 در ايستگاه دوم .ه استترين فراواني بود داراي كم) درصد
يك  عدد در 263با ترتيب  به 6ها روزه  يك راستهو سوم

 يك فوت مربع عدد در 142و )  درصد08/74 (فوت مربع
فوق ترين فراواني بوده و  داراي بيش ) درصد49/47(

در )  درصد4/1 (يك فوت مربع عدد در 5 با 7زالوهاراسته 
يك عدد در  32 با 8ها ته سنجاقكايستگاه دوم و فوق راس

ترين  داراي كمدر ايستگاه سوم )  درصد7/10 (فوت مربع
برداري سير  هاي نمونه دما نيز طي ماه . بودندفراواني

ماه، تيرماه و  كه در ارديبهشت طوري صعودي داشت به
  .گراد بود  درجه سانتي23 و 21، 17ترتيب  مردادماه به

 و مردادماه درصد ماه ارديبهشتدر ايستگاه اول در 
مشابه است  11تاران  كمو 10پوستان سخت، 9 حشراتفراواني
 پوستان سختكه در تيرماه فراواني درصد فون  حال آن
در ايستگاه دوم . باشد مي به دو رده ديگر بسيار باالتر نسبت

برداري  درصد فراواني هر سه رده در هر سه ماه نمونه
 با حشراتفراواني در ايستگاه سوم درصد . مشابه بود

 افزايش تاران كمگذشت زمان كاهش و درصد فراواني 
و  ماه  ارديبهشتهاي  در ماهحشراتدرصد فراواني . يابد مي
كه در  بيشتر است حال آن تار كمهاي   نسبت به كرمماهتير

                                                 
1- Arthropoda 
2- Annelida 
3- Platyhelminthes 
4- Amphipoda 
5- Tricladida 
6- Ephemeroptera 
7- Hirudinea 
8- Odonata 
9  - Insecta 
10  - Crustacea 
11  - Oligochaeta 

 باالتر حشرات نسبت به تاران كمماه درصد فراواني مرداد
ماه  ديبهشت در ار2مطابق با جدول  ).2شكل ( است

 بسيار ها روزه  يكهاي مختلف راسته جمعيت خانواده
  . استمتفاوت

 بسيار  دوم در ايستگاه12 هپتاگنيدهجمعيت خانواده
كه در ايستگاه سوم   است حال آن اولبيشتر از ايستگاه

 در ايستگاه سوم 13جنس اپئوروسهمچنين . ده نشدمشاه
 سوم ايستگاه در 14 بيتيدهكه خانواده نيز ديده نشد در حالي

از فراواني بسيار باالتري نسبت به )  آبزيالي گياهان هالب(
 از 15كلوروپرليدهخانواده . دو ايستگاه ديگر برخوردار بود

تر از ايستگاه   در ايستگاه اول بسيار فراوانها  بهارهراسته
 خانواده. ده نشدمشاه و در ايستگاه سوم بودهدوم 

 تنها در ايستگاه ها  سنجاقكراستهفوق  از پالتيسنميده
 ناجورپايان  از راسته16 گاماريدهخانواده. سوم مشاهده شد

 و در بودهتر از ايستگاه دوم  در ايستگاه اول بسيار فراوان
با تحمل بسيار باال تاران  ه كمرد. ده نشدمشاهايستگاه سوم 

تر از دو ايستگاه ديگر ديده شد در  در ايستگاه سوم فراوان
 ده شدندمشاهستگاه ديگر بسيار كمتر يكه در دو ا حالي

  .)2جدول (
هاي   در تيرماه جمعيت خانواده3مطابق با جدول 

جمعيت .  استبسيار متفاوتها  روزه يك مختلف راسته
در ايستگاه دوم بسيار زياد بود حال  هپتاگنيده خانواده

همچنين . ده نشدمشاهكه در ايستگاه اول و سوم  آن
اه سوم با فراواني بسيار باالتر از در ايستگ بيتيده خانواده

 در دو ايستگاه جنس اپئوروس. دو ايستگاه ديگر ديده شد
 از راسته كلوروپرليده خانواده. ده نشدمشاهاول و سوم 

 پالتيسنميده خانواده. تنها در ايستگاه دوم ديده شدها  بهاره
.  تنها در ايستگاه سوم مشاهده شدزالوهاراسته فوق از 

در ايستگاه اول ناجورپايان   از راستهاريدهگامخانواده 
ده و در ايستگاه سوم بوتر از ايستگاه دوم  بسيار فراوان

  .ده نشدمشاه
                                                 
12  - Heptageniidae 
13  - Epeorus 
14  - Baetidae 
15  - Chloroperlidae 
16  - Gammaridae 
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  .)1988هلسينهوف، ( در سطح خانواده 1)HBI(وسيله شاخص زيستي هيلسنهوف  ارزيابي كيفيت آب به -1جدول 
FBI ميزان آلودگي آلي  كيفيت آب  

 يود مواد آلنب عالي 75/3-0

 مواد آلي جزيي بسيار خوب 25/4-76/3

 آلي مقداري مواد خوب 5-26/4

 آلي ميزان متوسط مواد متوسط 75/5-01/5

 مقدار زياد مواد آلي  ضعيفنسبتاً 50/6-76/5

 ميزان بسيار زياد مواد آلي ضعيف 25/7-51/6

 آلودگي آلي شديد بسيار ضعيف 10-26/7

  

  
  هاي مورد مطالعه  ايستگاه شده در بردراي نمونه زي مهرگان كف فراواني بزرگ بي درصد -2شكل 

  .1386 رودخانه قشالق سال هاي مختلف در زمان در

                                                 
1- Hilsenhoff Biotic Index 
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 با تحمل بسيار باال در ايستگاه سوم تاران ه كمرد
در دو كه  تر از دو ايستگاه ديگر ديده شد در حالي فراوان

هاي  در نمونه. ده شدندمشاهايستگاه ديگر بسيار كمتر 
 ماكروبنتوز 1صورت موردي در ايستگاه  هيرماه بت

 .در نمونه ديده شد 1پالناريده

هاي  ماه جمعيت خانواده در مرداد4مطابق با جدول 
جمعيت .  استبسيار متفاوتها  روزه  يكمختلف راسته

                                                 
1  - Planariidae 

حال  در ايستگاه دوم بسيار زياد بود  هپتاگنيدهخانواده
همچنين  .دده نشمشاهكه در ايستگاه اول و سوم  آن

باالتر از در ايستگاه سوم با فراواني بسيار  بيتيده خانواده
 در دو ايستگاه اول جنس اپئوروس. دبودو ايستگاه ديگر 
 در ها  بهاره از راسته كلوروپرليدهخانواده. و سوم ديده نشد

ده نشد و در ايستگاه اول نسبت به دوم مشاهايستگاه سوم 
  .بسيار بيشتر مشاهده گرديد

  .1386ماه سال  در رودخانه قشالق در ارديبهشتزيمهرگان كفبزرگ بي فراواني در سطح خانواده فون-2جدول
  ايستگاه سوم  ايستگاه دوم  تگاه اولايس  تحمل  خانواده  راسته  رده شاخه
    Heptageniidae  4  9  96  0  

Arthropoda    Ephemeroptera Baetidae  4  14  15  70  
      Epeorus  4  13  7  0  
    Plecoptera  Chloroperlidae  -  *93  *10  0  
  Insecta  Trichoptera Philopotamidae 3  0  15  0  
    Odonta Platycnemidae 6  0  0  7  
    Diptera  Tipulidae  3  1  0  0  
  Crustacea Amphipoda  Gammaridae  4  135  14  0  
    Opisthopora Lumbricidae 6  1  0  10  

Annelida  Oligochaeta Hirudinea  Piscicolidae  -  *3  *1  14  
      Glossiphonidae  8  0  0  4  

  .ثبت نشده است 1هكوليد پيسي و كلوروپرليده خانواده ميزان تحمل تاكنون *
 

  .1386ماه سال  در رودخانه قشالق در تيرزي مهرگان كف بزرگ بي فراواني در سطح خانواده فون -3ول جد

  تحمل  خانواده  راسته  رده شاخه
ايستگاه 
  اول

ايستگاه 
  دوم

ايستگاه 
  سوم

    Heptageniidae  4  0  47  0  
Arthropoda    Ephemeroptera  Baetidae  4  5  9  38  

      Epeorus  4  0  6  0  
    Plecoptera Chloroperlidae  -  0  8 0  
  Insecta  Trichoptera Philopotamidae 3  0  1  0  
    Odonta Platycnemidae 6  0  0  11  
    Diptera  Tipulidae  3  0  0  0  
  Crustacea Amphipoda  Gammaridae  4  46  7  0  
    Opisthopora Lumbricidae 6  12  0  19  

Annelida  Oligochaeta Hirudinea  Piscicolidae  -  0  2  14  
      Glossiphonidae  8  0  0  4  

Platyhelminthes Turbellaria Tricladida  Planariidae 4  2  0  0  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  .1386 در رودخانه قشالق در مردادماه سال زي مهرگان كف بزرگ بي فراواني در سطح خانواده فون -4ول جد

  تحمل  خانواده  راسته  رده شاخه
ايستگاه 
  اول

ايستگاه 
  دوم

ايستگاه 
  سوم

    Heptagenidae  4  0  59  0  
Arthropoda    Ephemeroptera Baetidae  4  14  14  34  

      Epeorus  4  0  10  0  
    Plecoptera  Chloroperlidae  -  85  10  0  
  Insecta  Trichoptera Philopotamidae 3  0  9  0  
    Odonta Platycnemidae 6  0  0  14  
    Diptera  Tipulidae  3  4  0  0  
  Crustacea Amphipoda  Gammaridae  4  105  13  0  
    Opisthopora Lumbricidae 6  9  0  22  

Annelida  Oligochaeta Hirudinea  Piscicolidae  -  4  2  14  
      Glossiphonidae  8  0  0  24  

  
 تنها در ها  سنجاقكراستهفوق  از  پالتيسنميدهخانواده

 از راسته گاماريده خانواده. ايستگاه سوم مشاهده شد
تر از ايستگاه دوم  در ايستگاه اول بسيار فراوانناجورپايان 

با تحمل تاران   كمرده. ده نشدمشاه و در ايستگاه سوم بود
تگاه ديگر تر از دو ايس بسيار باال در ايستگاه سوم فراوان

ده مشاهدر دو ايستگاه ديگر بسيار كمتر كه  د در حاليبو
  .شدند

هاي مختلف در   ماه جمعيت حشرات طيدر مطالعه
سه ايستگاه مورد بررسي، مشاهده گرديد كه در ايستگاه 

از  اه   بهاره و مرداد راستهارديبهشتهاي  اول، در ماه
برخوردار ها  فراواني بسيار باالتري نسبت به ديگر راسته

 در ايستگاه سوم تر و بوده و در ايستگاه دوم از فراواني كم
در ايستگاه اول نسبت به ها  روزه  يكراسته. ده نشدمشاه

البته در ايستگاه سوم . دو ايستگاه ديگر بسيار كمتر بود
. نسبت به ايستگاه دوم از فراواني باالتري برخوردار بود

اه سوم و در هر سه تنها در ايستگها   سنجاقكراستهفوق 
 تنها در ايستگاه دوم 1بال مودارانراسته . ماه ديده شد

هاي مختلف نيز  مشاهده گرديد و فراواني آن در ماه

                                                 
1  - Trichoptera 

 تنها در ايستگاه اول و در 2دوباالنراسته . متفاوت بود
  .)4 و 3هاي   لشك (دشماه مشاهده مرداد

هاي  مقادير شاخص زيستي هيلسنهوف ايستگاه
 78/5 تا 89/3برداري در دامنه   كل دوره نمونهمطالعاتي در

تا خوب، خوب، متوسط و  درجه كيفي بسيار4و در 
ين ترتيب كه در ايستگاه ه اب.  ضعيف قرار گرفتحدودي

 ترتيب بسيار هاي ارديبهشت، تير و مرداد به  در ماه1
 در هر سه 2خوب، خوب و بسيارخوب، ايستگاه 

 نيز 3رخوب و ايستگاه برداري در درجه كيفي بسيا نمونه
برداري در درجه كيفي خوب،  هاي نمونه ترتيب ماه به

در همچنين .  ضعيف قرار گرفتندتا حدوديمتوسط و 
تر شده  هاي گرم سال وضعيت ايستگاه سوم بحراني ماه
تا ماه اين وضعيت متوسط و در مردادماه كه در تير طوري به

  .)5جدول  ( ضعيف گزارش شدحدودي

                                                 
2  - Diptera 
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  .1386 در رودخانه قشالق در سال ها روزه هاي متعلق به خانواده يك جمعيتفراواني مطلق  -3شكل 
  

  
  .1386هاي مختلف در رودخانه قشالق در سال  هاي و ايستگاه  فراواني مطلق حشرات در ماه-4 شكل

  
  .1386 محاسباتي و كيفيت رودخانه مطالعه شده در رودخانه قشالق در سال FBI مقادير -5جدول 

  كيفيت/ماه
  ايستگاه

  كيفيت  مرداد    كيفيت  تير    كيفيت  ارديبهشت

  خوببسيار  10/4    خوب  36/4    خوببسيار  001/4  1
  خوببسيار  91/3    خوببسيار  98/3    خوببسيار  89/3  2
   ضعيفنسبتاً  78/5    متوسط  05/5    خوب  54/4  3

  
  بحث

 بزرگ حشرات آبزي موجودات غالب فون الرو
انه قشالق را در منطقه مورد  رودخزي مهرگان كف بي

محققان زيادي در مطالعات خود به . دادند مطالعه تشكيل مي
زيان نهرها و  البيت حشرات آبزي در تركيب كفغ

 سرايي، ساسان ؛ قانع2000پيپان، (د ان ها اشاره نموده رودخانه
  ).2004؛ پيالي، 2004

هاي  دهد كه حضور راسته مطالعات نشان مي
دهنده كيفيت خوب  ها و ناجورپايان نشان ره، بهاها روزه يك

). 2001، آبادي به احمدي و نفيسي (باشند منابع آبي مي
 خانواده در آن مشاهده شد كه 12 در اين رودخانه بنابراين

ها و  ، بهارهها روزه  خانواده آن مربوط به راسته يك5
شاخص ها از  نشان داد كه اين ايستگاه و  بودناجورپايان

 با 1ايستگاه . د هستن برخوردارا كيفيت خوبهاي ب آب
 خانواده 8 راسته و 6 مربع، يك فوت عدد در 269تعداد 

مهرگان  ترين بزرگ بي ترين و متنوع ماه بيش در ارديبهشت
زي را نسبت به دو ماه ديگر داشت و كيفيت آب آن  كف

كه در  در طبقه كيفي بسيار خوب قرار گرفت، در حالي
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 خانواده 4 راسته و 4 مربع، يك فوت عدد در 65ماه با تير
ترين فراواني و تنوع را داشت و كيفيت آب آن به  كم

 و ها روزه يكهاي  از بين راسته. درجه خوب كاهش يافت
 3اي بود كه در هر  تنها خانواده بيتيده ، خانوادهها بهاره

برداري مشاهده شد كه اين را  ايستگاه و كل دوره نمونه
 اين خانواده در بين ديگر ترتوان به مقاومت باال يم

 كه مقدار كامالً كم اكسيژن را هاي اين دو راسته خانواده
چنين نتايجي توسط جاگ و آمبول ( كند تحمل مي

 و ) مشخص گرديد در ارتباط با منابع آب جاري)1964(
 نسبت ،3 وجود زياد گياهان آبزي در ايستگاه همچنين

  رودخانه در)1999( لوچ و همكاران هنتايج مطالع. داد
شمالي نشان داد كه خانواده مختلف  كاروليناي آمريكاي

هاي حساس به آلودگي از حساسيت متفاوتي در  گروه
 هاي  در بين راستهبرابر آلودگي آلي برخوردار بودند، مثالً

 نسبت به 1 ريتروجنا و اپئوروسهاي جنسها  روزه يك
جنس  بال موداران راستهو در بين  2 بيتيسهاي جنس

هاي اين راسته داراي  نسبت به ديگر جنس 3گلوسوما
 در حساسيت بيشتري بودند كه نتايج مطالعه حاضر نيز

  . مطابقت داردباالج مطالعه با نتايمورد خانواده بيتيده 
زي مقاوم  مهرگان كف خانواده بزرگ بي در اين مطالعه

) 5 گلوسيفونيده و4هالمبريسيد پالتيسنميده،(ي به آلودگي آل
 نسبت به ها آالينده بعد از ورود انواع 3در ايستگاه 

تري را نشان دادند   درصد فراواني بيش2 و 1هاي  ايستگاه
 فقط در ايستگاه و گلوسيفونيده هاي پالتيسنميده خانوادهو 
هاي حساس به آلودگي  كه گروه در حالي.  وجود داشتند3

 ها اين يافته. دادند شكيل مي درصد فراواني را تترين كمآلي 
 و لوچ و )1991(سوي با مطالعات گوون و همكاران  هم

يك مطالعه ديگر در رودخانه  در .بود) 1999(همكاران 
 هاي فراواني راسته ليمستون اسپانيا مشخص گرديد،

 در ، پالناريا و بال مودارانها بهارهها،  روزه ، يكناجورپايان
 كه فراواني دا كرد، در حاليهاي آلوده كاهش پي ايستگاه

                                                 
1  - Rhitrogena 
2  - Baetis 
3  - Glossoma 
4- Lumbricidae 
5  - Glossiphonidae 

  افزايش يافت7شيرونوميدهو  6هاي توبيفيسيده خانواده
  ).1991جوليو، (

هاي  مقادير شاخص زيستي هيلسنهوف ايستگاه
 78/5 تا 89/3ي در دامنه بردار مطالعاتي در كل دوره نمونه

تا كيفي بسيارخوب، خوب، متوسط و  درجه 4و در 
ن ترتيب كه در ايستگاه يه اب.  ضعيف قرار گرفتحدودي

ترتيب بسيارخوب،  هاي ارديبهشت، تير و مرداد به  در ماه1
برداري در   در هر سه نمونه2خوب و بسيارخوب، ايستگاه 

هاي  ترتيب ماه  نيز به3درجه كيفي بسيارخوب و ايستگاه 
 تا حدوديبرداري در درجه كيفي خوب، متوسط و  نمونه

طور متوسط در دوره   به3ضعيف قرار گرفتند كه ايستگاه 
تواند  برداري در طبقه متوسط قرار گرفت كه مي نمونه

هاي آلي در اين  هاي انساني و فاضالب ناشي از فعاليت
كه تحمل سه   با اين4 با توجه به جدول. ايستگاه باشد

 از راسته جنس اپئوروس و بيتيده ، هپتاگنيدهخانواده
ها و  اني آن در ماهباشد ولي فراو  مي4برابر با ها  بهاره

 رسد نظر مي ههاي مختلف، متفاوت است كه ب ايستگاه
 عوامل ،هاي انساني فعاليتآلي ناشي از  آلودگي بر عالوه

هاي فيزيكي،  ديگري از جمله نوع بستر، ويژگي
 و هيدرولوژيك و ليمنولوژيك رودخانه در پراكنش

؛ 1988هيلسنهوف، ( فراواني آنها نقش داشته باشند
هاي با  در ايستگاه ).2002، ؛ آدامز2002،  پيرس-كوستا

فوق از  پالتيسنميده هاي باال خانواده و آلودگي متوسط
  از فوق راسته گلوسيفونيده خانوادهها و ك سنجاقراسته

هاي آلوده با  هاي شاخص آب خانواده عنوان بهزالوها 
  .)1991جوليو، ( قدرت تحمل باال شناسايي شدند

رودخانه يكي در  كننده اين دهيكي از عوامل آلو
و ديگري در محل ) مقدار كم به(باالدست ايستگاه اول 

 آلودگي  كهباشد ايستگاه سوم رودخانه مي قشالق، در پل
هاي  توان به فعاليت نسبت باالي ايستگاه سوم را مي به

كشاورزي و فاضالب  خانه، پرورش ماهي، از تصفيه ناشي
رين ميزان دما در ت بيش .انساني و خانگي نسبت داد

گراد بوده و سپس   درجه سانتي24ماه برابر با مرداد
                                                 
6  - Tubificidae 
7  - Chironomidae 
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ترين ميزان  ماه به كميافته تا در اسفندتدريج دما كاهش  به
 بازه همچنين. رسد گراد مي  درجه سانتي8خود يعني 

ترين ميزان دما منطبق  زماني كمترين مقدار دبي با بيش
ستان كردستان، اداره كل حفاظت محيط زيست ا( باشد مي

برداري، افزايش  با توجه به دوره سه ماهه نمونه .)2006
اداره كل حفاظت ( ماهمرداد ماه تا از تيردما و كاهش دبي

تغييرات در ، )2006محيط زيست استان كردستان، 
تواند  ماه از شدت بيشتري برخوردار بوده كه ميمرداد
 و كاهشهاي آلي  پساب درجه حرارت، افزايش بيانگر

با دبي هاي   در ماه آليبنابراين غلظت مواد. باشددبي آب 
 با 3 توان گفت ايستگاه  مي ويابد  افزايش ميكمتر

ترين  رو است كه آلوده آلودگي مداومي روبه فشارهاي
بزرگ مطالعه  .گزارش شدايستگاه سه ايستگاه در بين 

رودخانه قشالق نشان داد كه اين   درزي مهرگان كف بي
جز در  به) بار مواد آلي(ز نظر كيفيت آب رودخانه ا

  .دارد  خوبي بسيارايستگاه سوم وضعيت
آالي  ثير پساب مزارع پرورش ماهي قزلمطالعه تأ

زي و  مهرگان كف اي بزرگ بي كمان بر غناي گونه رنگين
ارزيابي كيفيت آب توسط آنها اين موضوع را ثابت نمود 

دليل  ابستان بهها در فصل ت كه غناي تاكسوني در ايستگاه
تري كاهش دبي آب و افزايش درجه حرارت اختالف بيش

  ).1999لوچ و همكاران، (داشت 
حشرات آبزي موجودات ، رودخانه چافروددر بررسي 
زيان رودخانه را تشكيل داده و در مناطق  غالب فون كف

عكس هاي حساس به آلودگي كاهش و بر آلوده گروه
 15/4 بين اخص زيستيقاوم افزايش يافت و شهاي م گروه

خوب و خوب قرار   يعني بين كالسه كيفي خيلي80/4تا 
 از دست آمده  نتايج به).2004 سرايي، ساسان قانع( داشت

در طور ميانگين،   نشان داد كه اين رودخانه بهپژوهشاين 
خوبي هاي مورد مطالعه از شاخص كيفيت  ايستگاه

 78/5 تا 89/3  آن بينHBIبرخوردار و دامنه شاخص 
 در )2004( سرايي ساسان نع قا كه چنين نتايجي توسطبود

در ) 2007 (و كمالي و همكاران ارتباط با رودخانه چافرود
  .دست آمد رودخانه السم نيز به

هاي زيستي رودخانه قشالق  در اين مطالعه شاخص
اين است كه تنها   اعتقاد برصوالًا. مورد مطالعه قرار گرفت

ثيرات ناشي از تواند تأ يهاي شيميايي نم شاخص
و جهت ) 2002، زآدام(هاي انساني را نشان دهد  فعاليت

هاي زيستي   بر مبناي شاخصپژوهش اين منظوراين 
  .صورت گرفت

  
  سپاسگزاري

هاي ارزشمند جناب آقاي  وسيله از همكاري ينه اب
شناس رئيس سابق اداره تكثير و  مهندس ارسالن حق

ردستان، جناب آقاي پرورش آبزيان شيالت استان ك
مايشگاه شيالت ن محترم آزمهندس پرويز زارع و مسئوال
  .نمائيم دانشگاه تهران سپاسگزاري مي
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Abstract1 

Benthic macroinvertebrates were investigated to assessment water quality in Gheshlagh River. 
Samples were collected from three stations by surber sampler in May, June and July 2007. Benthic 
macroinvertebrates were identified in the family level and then water quality was determined by using 
of Hilsenhoff method and FBI table. In this study, 12 families were observed: 8 families of Arthropoda 
Phylum, 3 families of Annelida phylum, 1 family of Platyhelminthes phylum. Ephemeroptera, 
Plecoptera and Amphiopda (Insects) dominated in stations 1 and 2 that these orders are indices for 
high quality waters, While in station 3 with fairly significant and significant organic pollutions, 
Platycnemidae family of Odonta order and Glossiphonidae family of Hirudinea order were identified 
as index families of polluted waters with high tolerance. On the basis of FBI index, organic pollution 
grade and water quality was very good at station 2 for all sampling months as well as station 1 except 
June (good), but it was good in May, fair in June and fairly poor grades in July at station 3. 
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