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چکیده:
رودخانههای بالیقلیچای و قرهسو دره رود ،دو رودخانه اصلی استان اردبیل هستند که در سالهای اخیر با توجه به شرایط اقلیمی و برداشتهای بیرویه
آب ،متحمل تغییرات نامطلوبی شدهاند .در مطالعه حاضر ،ارزیابی وضعیت کیفی آب این رودخانهها بر مبنای بررسی شاخصهای مرتبط با حضور و
فراوانی بی مهرگان کفزی و همچنین شاخص کیفیت منابع آب ایران (  )IRWQISCصورت گرفته است .در این راستا ،فراوانی بیمهرگان کفزی و
شاخصهای تنوع شانون-وینر (' ،)Hشاخص یکنواختی سیمپسون ( )λو شاخص  FBIو همچنین سطوح شاخص  IRWQISCدر تعداد  18ایستگاه در
بهار  1397بررسی گردید .تعداد  12خانواده از بیمهرگان کفزی شناسایی شد؛ بهطوری که بیشترین و کمترین حضور مربوط به خانوادههای
 Baetidaeو  Chironomidaeو  Asellidaeبود .سطوح شاخص تنوع شانون-وینر (' )Hدر بیشتر نقاط نمونهبرداری بین مقادیر  0/4و  0/6بهدست
آمد .مقادیر شاخص سیمپسون ( )λدر بیشتر ایستگاهها بین  0/3و  0/6متغیر بود .مقادیر بهدست آمده شاخص  FBIنمایانگر وضعیت کیفی متوسط تا
بسیارخوب در نقاط نمونهبرداری بود ،در صورتی که مقادیر محاسبه شده شاخص  IRWQISCبیانگر وضعیتهای کیفی بد و نسبتاً بد برای ایستگاههای
مورد بررسی بود .در مجموع ،نتایج حاصل بیانگر وضعیت کیفی متوسط برای رودخانه های مورد مطالعه بود که اهمیت تصمیمگیری و برنامهریزی
مناسب جهت بهبود سالمت این اکوسیستمهای رودخانهای را دوچندان میسازد.

کلید واژگان:

کیفیت آب ،ارزیابی زیستی ،بیمهرگان کفزی ،شاخص کیفیت منابع آبی ایران

 نویسنده مسئول؛ تلفن09124622653 :

ایمیلghrafiee@ut.ac.ir :
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 .1مقدمه

توسط سازمان حفاظت محیطزیست ایران است که

رودخانههای بالیقلیچای و قرهسو درهرود از
رودخانههای مهم استان اردبیل بهشمار میآیند.
رودخانه بالیقلیچای را میتوان سرشاخة اصلی
رودخانه قرهسو درهرود تلقی نمود .این دو رودخانه در
امتداد مسیر پیوسته جریان آنها محدودة وسیعی از
استان اردبیل را بهخود اختصاص دادهاند .احداث
سدهای متعدد و برداشت آب برای مصارف کشاورزی
تا حد زیادی جریان آب این رودخانهها را تحت تأثیر
قرار داده است .همچنین اختالل در عملکرد طبیعی
سیستم

بیولوژیکی

و

هیدروژئوشیمیایی

این

رودخانهها ،به دلیل کاهش بارشهای جوی در
سالهای اخیر و بحران آب وضعیت نامتعادل آنها را
بیش از پیش نامطلوب ساخته است .در چنین
شرایطی ،شناخت مناسب از کیفیت آب در مقاطع
مختلف این رودخانهها ،در مدیریت این سیستمهای
آبی اثربخش خواهد بود.

جهت سنجش کیفیت آبهای سطحی ارائه شده
است ( Environment Protection Agency,

 .)2013این شاخص در مطالعات معدودی جهت
ارزیابی کیفیت آب مورد استفاده قرار گرفته است
( Moghadam Yekta et al., 2020; Ghadiri et

 .)al., 2021در این مطالعات به قابلیت تفکیک باالتر
و توصیف جزییتر وضعیت کیفیت آب توسط این
شاخص اشاره شده است (.)Ghadiri et al., 2021
هدف از مطالعة حاضر ارزیابی وضعیت کیفی آب
رودخانههای بالیقلیچای و قرهسو درهرود با
بکارگیری شاخصهای مرتبط با فراوانی و تنوع
زیستی بیمهرگان کفزی و شاخص کیفیت منابع آب
ایران ( )IRWQISCبود .بنابراین ،سطوح شاخصهای
تنوع زیستی شانون-وینر (' ،)Hشاخص یکنواختی
سیمپسون ( )λو شاخص  FBIدر کل مسیر این
رودخانهها مورد ارزیابی قرار گرفت.

بیمهرگان کفزی یکی از مهمترین گروههای ساکن

 .2مواد و روش ها

در محیطهای آبی هستند که تمام یا بخشی از چرخه

 .1-2محدوده مطالعاتی

زندگی خود را در این آبها سپری میکنند .این
موجودات عموم ًا بهعنوان شاخصهای زیستی قابل
استناد در مطالعات آلودگی آبها مورد استفاده قرار
میگیرند بهطوری که از فراوانی ،تنوع ،غنا و پراکنش
آنها در سنجش سطح سالمت اکوسیستمهای
استفاده میشود ( Simboura and Zenetos,

 .)2002از مهمترین خصوصیاتی که باعث شده تا
موجودات کفزی بهعنوان شاخصهای زیستی سالمت
آبها مطرح شوند ،واکنش آنها در تغییر فراوانی و
تنوع گونهای است (.)Weisberg et al., 1997
شاخص کیفیت منابع آب ایران ( )IRWQISCیکی از
شاخصهای کیفی منابع آبهای سطحی ارائه شده

تعداد  18ایستگاه در امتداد مسیر جریان رودخانه-
های بالیقلیچای و قرهسو درهرود جهت سنجش
وضعیت کیفی و نمونهبرداری از آب و کفزیان تعیین
گردید (شکل  .)1برداشت نمونههای آب و کفزیان در
اردیبهشت ماه  1397از ایستگاههای موردنظر صورت
گرفت.

 .2-2نمونهبرداری از آب
بهمنظور برداشت و نگهداری نمونههای آب از ظروف
 PETEدودی رنگ استفاده شد .جهت تثبیت و
نگهداری نمونههای برداشت شده از روشهای ارائه
شده ( Noellet )2007استفاده گردید .ظروف حاوی
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شکل  -1موقعیت ایستگاههای نمونهبرداری در حوضه آبریز رودخانههای بالیقلی چای و قرهسو درهرود در استان اردبیل.
ایستگاههای نمونهبرداری :1 :ایالنجیق؛  :2برجلو؛  :3نیر؛  :4هیدرومتری یامچی؛  :5الماس؛  :6آقبالغ آقاجان؛  :7دولتآباد؛  :8ارباب-
کندی؛  :9کنگرلو؛  :10قرهقیه؛  :11آقدرق؛  :12دوستبیگلو؛  :13کوجنق؛  :14مشیران؛  :15آبش احمد؛  :16آقامحمدبیگلو؛  :17گلتپه؛
 :18اصالندوز

نمونهها تا زمان انجام آنالیزهای مربوط به آنها در

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ،آزمایشگاه

تاریکی و دمای زیر  4درجه سانتیگراد نگهداری

خاکشناسی گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی

شدند.

دانشکده فوق ،و آزمایشگاه خاکشناسی گروه علوم و

برای اندازهگیری متغیرهای  pHو هدایت الکتریکی

مهندسی علوم خاک دانشکده مهندسی و فناوری

(میکروزیمنس بر سانتیمتر) از دستگاه کنداکتومتر

کشاورزی دانشگاه تهران انجام شد .روشهای

 Metrohmمدل  744استفاده شد .پارامترهای

اندازهگیری مورد استفاده مبتنی بر روشهای ارائه

اکسیژن محلول (درصد اشباع) و نیاز اکسیژن

شده ( APHA )2005بود.

بیوشیمیایی ( BOD5میلیگرم در لیتر) با استفاده از

 .3-2مونهبرداری از بیمهرگان کفزی

دستگاه  BODمتر دیجیتال شرکت  Hanaمدل
 HI98193ساخت کشور رومانی اندازهگیری گردید.
اندازهگیری مقادیر نیترات (میلیگرم در لیتر) ،فسفات
(میلیگرم در لیتر) ،آمونیاک کل (میلیگرم در لیتر)،
نیاز اکسیژن شیمیایی ( CODمیلیگرم در لیتر)،
سختی کل (میلیگرم در لیتر کربنات کلسیم)،
کدورت ( )NTUو محتوای کلیفرم مدفوعی
( )MPN/100 mlدر مجموعه آزمایشگاههای
هیدروشیمی و مدیریت کیفیت آب گروه شیالت

بهمنظور برداشت نمونههای موجودات کفزی از
نمونهبردار سوربر استفاده شد .جمعآوری نمونههای
کفزیان در هر ایستگاه در سه سطح (در سه تکرار)
 30× 30سانتیمتر مربع از بستر رودخانه با انتخاب
تصادفی صورت گرفت .نمونههای برداشت شده در هر
سطح در ظروف پالستیکی جداگانه حاوی فرمالین
 10%تثبیت شدند و پس از  12ساعت از محلول الکل
 40%جهت نگهداری آنها تا زمان شناسایی و
شمارش استفاده گردید .بررسیهای آزمایشگاهی
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جدول  -1طبقهبندی کیفیت آب بر اساس شاخص )Hauer and Lamberti, 2011( FBI
وضعیت کیفیت آب

معادل شاخص FBI

عالی

3/75 – 0/0

بسیار خوب

4/25 – 3/76

خوب

5/00 – 4/26

متوسط

5/75 – 5/01

نسبتاً ضعیف

6/50 – 5/76

ضعیف

7/25 – 6/51

بسیار ضعیف

10/00 – 7/26

شامل جداسازی ،شناسایی و شمارش آنها بر اساس

( )Tolerance scoreمربوط به هر خانواده به دست

کلیدهای شناسایی  Ahmadiو همکاران ( )2001و

آمد ( )Hauer and Lamberti, 2011و سپس با

( Clifford )1991با استفاده از لوپ در آزمایشگاه

استفاده از رابطه زیر مقدار عددی شاخص FBI

شیالت گروه شیالت دانشکده منابع طبیعی دانشگاه

محاسبه شد:

تهران صورت گرفت .در نهایت تعداد شمارش شده
کفزیان در سطح خانواده به تعداد در سطح متر مربع
تعمیم داده شد.

 .4-2شاخصهای زیستی
شاخص تنوع شانون-وینر (' )Hبر اساس خانوادههای
شناسایی شده و فراوانیهای مربوط به آنها با
استفاده از رابطه زیر محاسبه گردید ( Hauer and

:)Lamberti, 2011

که در این رابطه  niو  tiبه ترتیب تعداد افراد هر
خانواده  iو امتیاز تحمل مربوط به آن خانواده  iبود و
 Sنیز تعداد کل خانوادههای شناسایی شده در
نمونهها بود .پس از برآورد مقادیر شاخص ،FBI
وضعیت کیفیت آب مربوط به هر ایستگاه بر اساس
جدول  )Hauer and Lamberti, 2011( 1برداشت
گردید.

که در آن  Piعبارت است از تعداد کل افراد مربوط به

 .5-2شاخص کیفیت منابع آب ایران

خانواده .i

()IRWQISC

شاخص یکنواختی سیمپسون ( )λبر اساس
خانوادههای شناسایی شده و فراوانیهای مربوط به
آنها با استفاده از رابطه زیر محاسبه گردید ( Hauer

:)and Lamberti, 2011

مراحل محاسبه شاخص  IRWQISCعبارتند از:
()1

انتخاب پارامترها بر اساس جدول 2؛

()2

تبدیل غلظت اکسیژن محلول (بر حسب

میلیگرم در لیتر) به درصد اشباع (در صورت نیاز)؛
()3

تعیین وزن هر پارامتر با استفاده از جدول

که در آن  Piعبارت است از تعداد کل افراد مربوط به

()4

به دست آوردن مقدار شاخص برای هر

خانواده .i

پارامتر با استفاده از منحنیهای رتبهبندی؛

به منظور محاسبه شاخص  FBIدر ابتدا امتیاز تحمل

()5

محاسبه شاخص با استفاده از رابطه زیر:

صفحه 800
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نمونههای کفزیان در ایستگاه هیدرومتری یامچی
( )2941محاسبه گردید و کمترین تعداد نیز در
ایستگاه کنگرلو ( )134به دست آمد.

که در آن:

سطوح تنوعزیستی بیمهرگان کفزی شناسایی شده
در ایستگاههای نمونهبرداری بر اساس شاخص شانون-
 :Wiوزن پارامترiام؛  : nتعداد پارامترها؛  : Iiمقدار

وینر (' )Hدر شکل  3نشان داده شده است .بیشترین

شاخص برای پارامتر iام از منحنی رتبهبندی میباشد.

تنوع در ایستگاه برجلو و کمترین مقدار آن در

( ،)6در نهایت برای تعیین معادل توصیفی شاخص از

ایستگاه دولتآباد بهدست آمد .به استثنای

مقدار محاسبهشده ،از راهنمای جدول  3استفاده شد

ایستگاههای دوستبیگلو و آقبالغآقاجان که مقادیر

که بر اساس الگوی رنگی مشخص شده تعریف شده

شاخص محاسبه شده برای آنها کمتر از  0/4بهدست

است.

آمد ،سطوح تنوع در دیگر ایستگاهها مقادیری بین

 .3نتایج

 0/4تا  0/6را شامل شد.
شکل  4نشاندهندة سطوح محاسبه شده شاخص

تعداد  12خانواده از بیمهرگان کفزی در نمونههای
برداشت شده ،شناسایی شدند (شکل  )2که عبارت
بودند از :خانواده  Asellidaeاز راستة Isopoda؛
خانوادة  Gammaridaeاز راستةه Amphipoda؛
خانوادة  Hydropsichidaeاز راستة Trichoptera؛
خانوادههای

،Ephemerellidae

Baetidae

و

 Heptageniidaeاز راستة Ephemeroptera؛
خانوادههای

،Chironomidae

،Simulidae

 Ceratopogonidae ،Tipulidaeو  Tabanidaeاز
راستةه Diptera؛ و خانواده  Tubificidaeاز راستهة
 .Oligochaetaدر این میان خانوادة  Asellidaeتنها

یکنواختی

سیمپسون

()λ

در

ایستگاههای

نمونهبرداری است .بیشترین میزان یکنواختی (معادل
 )1برای ایستگاه دولتآباد بهدست آمد و کمترین
میزان متعلق به ایستگاه دوستبیگلو و پس از آن
برجلو بود .برای بیشتر ایستگاهها مقادیر  λبین  0/3تا
 0/6محایبه شد .مقادیر امتیاز تحمل ( Ttolerance

)score

مربوط به خانوادههای شناساییشده

نمونههای کفزیان در ایستگاههای نمونهبرداری بر
اساس پروتکل مربوط به محاسبه شاخص FBI

( ،)Hauer and Lamberti, 2011در جدول  4ارائه
شده است .وضعیت کیفیت آب در ایستگاههای

در ایستگاه برجلو مشاهده شد .در مقابل ،خانوادههای

مختلف ،بازة وضعیت کیفیت آب "عالی" در ایستگاه

 Baetidaeو  Chironomidaeدر تعداد  17ایستگاه

آقدرق تا وضعیت "نسبتاً ضعیف" در ایستگاه

از  18ایستگاه مورد مطالعه ،مشاهده شدند.
ایستگاههای برجلو و نیر با تعداد  8خانواده ،بیشترین
تعداد خانواده را به خود اختصاص دادند و در مقابل
در ایستگاه دولتآباد تنها نمونههای متعلق به خانوادة
 Chironomidaeوجود داشت .بیشترین فراوانی کل

دولتآباد را نشان داد (جدول  .)5بر اساس مقادیر
 ،FBIوضعیت کیفیت آب در ایستگاههای نیر،
هیدرومتری یامچی ،کنگرلو ،کوجنق ،گلتپه و
اصالندوز بسیار خوب بود .در دیگر ایستگاهها نیز
وضعیت خوب یا متوسط به دست آمد.
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جدول  -2پارامترهای شاخص  IRWQISCو وزنهای متناظر آنها
ردیف

پارامتر

وزن

توضیحات

1

کلیفرم مدفوعی

0/140

بر حسب MPN/100 ml

2

BOD5

0/117

بر حسب میلیگرم در لیتر

3

نیترات

0/108

بر حسب میلیگرم در لیتر

4

اکسیژن محلول

0/097

بر حسب درصد اشباع

5

هدایت الکتریکی

0/096

بر حسب میکروزیمنس بر سانتیمتر

6

COD

0/093

بر حسب میلیگرم در لیتر

7

آمونیاک کل

0/090

مجموع آمونیاک و آمونیوم (میلیگرم در لیتر)

8

فسفات

0/087

بر حسب میلیگرم در لیتر

9

کدورت

0/062

بر حسب NTU

10

سختی کل

0/059

بر حسب میلیگرم در لیتر کربنات کلسیم

11

pH

0/051

واحد استاندارد

جدول  -3طبقات کیفی و مقادیر عددی طبقهبندی شاخص کیفی IRWQISC

مقدار شاخص

معادل توصیفی

کمتر از 15

خیلی بد

29/9 – 15

بد

44/9 – 30

نسبتاً بد

55 – 45

متوسط

70 – 55/1

نسبتاً خوب

85 – 70/1

خوب

بیشتر از 85

خیلی خوب

نتایج محاسبات شاخص کیفیت منابع آب ایران

درهرود بود .در میان خانوادههای شناسایی شده،

( )IRWQISCدر ایستگاههای مورد مطالعه در جدول

بیشترین فراوانی در نقاط مورد بررسی مربوط به

 6ارائه شده است .در بیشتر ایستگاهها ،وضعیت کیفی

فراوانی

ایستگاه

آب نامناسب بوده است بهطوری که در بهترین

هیدرومتری یامچی بود ،هر چند که این خانواده با

وضعیت ،در برخی از ایستگاهها از جمله ایستگاه

فراوانی بسیار کمتر در دو ایستگاه نیر و الماس نیز

ایالنجیق و ایستگاههای هیدورومتری یامچی،

شناسایی شدند .گاماریدها از گونههای کلیدی

دوستبیگلو و کوجنق وضعیت کیفی "نسبت ًا بد" به

اکوسیستمهای آبی هستند که حساسیت بسیار

دست آمده و در دیگر ایستگاهها وضعیت "بد" از نظر

زیادی در برابر انواع مختلف آالیندهها دارند ( von

کیفیت آب بر اساس این شاخص نمایان گردید.

der Ohe and Liess, 2004; Dauvin and
 )Ruellet, 2007و حضور آنها در محیطهای آبی

 .4بحث ونتیجه گیری

خانواده

Gammaridae

در

بیانگر سطح باالیی از کیفیت محیط آبی از نظر

بررسی نمونههای برداشت شده از ایستگاههای

آلودگی است .جدای از حضور گاماریدها در سه

نمونهبرداری نشاندهندة تغییرات مکانی قابل توجهی

ایستگاه نیر ،هیدرومتری یامچی و الماس ،وجود

در حضور و فراوانی بیمهرگان کفزی شناسایی شده

راسته

بیمهرگان

متعلق

به

خانوادههای

در امتداد مسیر رودخانههای بالیقلیچای و قرهسو
صفحه 802

مطالعه کیفیت آب رودخانههای بالیقلیچای و قرهسو درهرود با استفاده از شاخصهای زیستی...

شکل  -2فراوانی بیمهرگان کفزی در ایستگاههای مطالعاتی

شکل  -3سطوح محاسبهشدة شاخص تنوع شانون-وینر (' )Hبرای ایستگاههای مورد مطالعه

( Ephemeropteraبهویژه خانوادة  )Baetidaeدر

ایستگاهها بوده است ،هر چند به استثنای ایستگاه

فاصله ایستگاهها ایالنجیق تا ایستگاه هیدرومتری

دولتآباد ،فراوانیهای قابل توجهی در دیگر ایستگاه-

یامچی ،نشاندهندة سطح کیفی مناسب آب در این

های واقع در مسیر رودخانه قرهسو درهرود نیز

صفحه 803
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شکل  -4سطوح محاسبهشدة شاخص یکنواختی سیمپسون ( )λبرای ایستگاههای نمونهبرداری
جدول  -4مقادیر امتیاز تحمل ( )Tolerance scoreبرای خانوادههای بیمهرگان شناسایی شده

راسته

خانواده

امتیاز تحمل

Isopoda

Asellidae

8

Amphipoda

Gammaridae

4

Trichoptera

Hydropsichidae

4

Ephemerellidae

1

Baetidae

4

Heptageniidae

4

Chironomidae

6

Simulidae

6

Tipulidae

3

Ceratopogonidae

6

Tabanidae

6

Tubificidae

5

Ephemeroptera

Diptera

Oligochaeta

مشاهده شد .راسته  Ephemeropteraجزء حشرات

خاص خانوادههای  Chironomidaeو Simulidae

آبزی معمول در بیشتر مناطق دنیا محسوب میشود

با مقاومت باال نسبت به وقوع آالیندهها در محیطهای

که الروهای آنها معموالً در آبهای غیرآلوده راکد و

آبی شناخته شدهاند ( Clifford, 1991; Julio et

جاری دیده میشوند ( .)Clifford, 1991افزایش

 )al., 2007که قدرت تحمل شرایط کمبود اکسیژن

سطوح آلودگی مواد آلی و کاهش بار اکسیژنی آب

و شوری باال را نیز دارا میباشند .افزایش فراوانی

موجب کاهش فراوانی و حذف گونههای متعلق به این

خانواده  Chironomidaeهمراه با کاهش سطوح

راسته از آبهای جاری میگردد ( .)Hynes, 1970در

فراوانی گاماریدها و خانواده  Ephemerellidaeدر

مقابل ،خانوادههایی از راسته  Dipteraنیز در بیشتر

فاصله ایستگاههای الماس تا دولتآباد حکایت از آن

ایستگاههای نمونهبرداری شناسایی شدند که به طور

دارد که در این مقطع از رودخانه بالیقلیچای سطوح
صفحه 804

مطالعه کیفیت آب رودخانههای بالیقلیچای و قرهسو درهرود با استفاده از شاخصهای زیستی...
جدول  -5مقادیر محاسبهشدة شاخص  FBIو وضعیت کیفیت آب معادل آنها در ایستگاههای نمونهبرداری
مقدار شاخص FBI

وضعیت کیفیت آب

ایستگاه

ردیف
1

ایالنجیق

4/77

خوب

2

برجلو

5/29

متوسط

3

نیر

4/11

بسیار خوب

4

هیدرومتری یامچی

4/21

بسیار خوب

5

الماس

4/26

خوب

6

آقبالغآقاجان

5/35

متوسط

7

دولت آباد

6

نسبتاً ضعیف

8

اربابکندی

5/33

متوسط

9

کنگرلو

4/17

بسیار خوب

10

قرهقیه

5/29

متوسط

11

آقدرق

3/43

عالی

12

دوستبیگلو

4/50

خوب

13

کوجنق

3/99

بسیار خوب

14

مشیران

5/45

متوسط

15

آبشاحمد

4/46

خوب

16

آقامحمدبیگلو

4/85

خوب

17

گلتپه

3/91

بسیار خوب

18

اصالندوز

4/11

بسیار خوب

باالیی از آالیندگی وجود داشته است به طوری که در

اختصاص داد .از طرف دیگر ،کمترین تنوع نیز با

ایستگاه دولتآباد تنها شیرونومیدها وجود داشتهاند.

توجه به وجود تنها یک خانواده در ایستگاه دولتآباد،

بررسی شاخصهای تنوعزیستی بر اساس موجودات

برای این ایستگاه بهدست آمد .در مقابل بیشترین

بیمهره کفزی موجود در رسوبات ،یکی از راههای

یکنواختی متعلق به ایستگاه دولتآباد و کمترین

اصلی ارزیابی کیفیت بیولوژیکی اکوسیستمهای آبی

سطوح آن مربوط به ایستگاههای برجلو و دوستبیگلو

مبتنی بر ساختار جوامع آنهاست که شاخص تنوع

بود .تفاوت در وجود خانوادهها و همچنین فراوانیهای

شانون-وینر از مهمترین این شاخصها میباشد

آنها در ایستگاههای مختلف ممکن است ناشی از

( Borja et al., 2000; Simboura and Zentos,

عوامل مختلفی از جمله خصوصیات زیستشناختی

 .)2002مقادیر تنوع و یکنواختی بهدست آمده برای

گروههای مختلف مانند قدرت تحمل ،ساختار بستر

موجودات کفزی در ایستگاههای مورد بررسی نشان

(بستر نرم تا سنگالخی) و فراوانی مواد غذایی ،مقدار

داد که اکثر ایستگاهها از سطوح مشابهی از تنوع و

مواد آلی ،وجود باکتریها در آب و رسوبات ،و

یکنواختی برخوردارند .مجموع مقادیر شاخص تنوع

خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب باشد ( Johnson,

شانون-وینر محاسبه شده برای کل ایستگاهها کمتر از

 .)1987همچنین ،سطوح فراوانی کمتر این موجودات

 1بود .در این میان ،ایستگاه برجلو با توجه به تعداد

در امتداد رودخانه قرهسو دره رود میتواند تا حدودی

خانوادههای شناسایی شده و همچنین فراوانیهای

ناشی از شسشتوی این موجودات توسط جریان آب

باالی مربوط به آنها بیشترین تنوع را به خود

دارای کدورت باالی این رودخانه بوده باشد .سطوح
صفحه 805
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جدول  -6وضعیت کیفیت آب بر اساس شاخص IRWQIsc

مقدار شاخص

معادل توصیفی

ایستگاه

ردیف
1

ایالنجیق

38/1

نسبتاً بد

2

برجلو

21/4

بد

3

نیر

24/6

بد

4

هیدرومتری یامچی

34/6

نسبتاً بد

5

الماس

27/2

بد

6

آقبالغآقاجان

26/0

بد

7

دولت آباد

21/4

بد

8

اربابکندی

23/7

بد

9

کنگرلو

19/9

بد

10

قرهقیه

21/5

بد

11

آقدرق

24.8

بد

12

دوستبیگلو

30/3

نسبتاً بد

13

کوجنق

30/3

نسبتاً بد

14

مشیران

25/6

بد

15

آبشاحمد

22/2

بد

16

آقامحمدبیگلو

22/4

بد

17

گلتپه

22/9

بد

18

اصالندوز

17/7

بد

باالی تنوع و همچنین در مقابل آن مقادیر پایین

تنوع کمتر ،بیشتر بوده است.

یکنواختی نشاندهندةه سالمت بیشتر اکوسیستمهای

مقادیر شاخص  FBIمحاسبهشده در این مطالعه

آبی بر مبنای شاخصهای اکولوژیک است .بر اساس

نشان داد که بیشتر ایستگاههای نمونهبرداری از نظر

مطالعات انجام شده هرچه مقدار تنوع بیشتر باشد،

وضعیت کیفیت آب شرایط متوسط به باالیی دارند.

محیط سالمتر و یا به عبارتی روند کاهشی

نامطلوبترین وضعیت متعلق به ایستگاه دولتآباد

شاخصهای تنوع با افزایش سطح آلودگی در آبهای

بوده که طبقه کیفی آب "نسبتاً ضعیف" را به خود

جاری در مطالعات پیشین تایید شده است ( Engle

اختصاص داد .در مقابل اکثر ایستگاهها در کالس

;et al., 1994; Metcalfe-Smith, 1996
.)Weisberg et al., 1997; Azrina et al., 2006

کیفی "بسیارخوب" قرار داشتند .این وضعیت نشان
میدهد که در مجموع بیشتر نقاط مورد بررسی

بر مبنای طبقهبندی ویلم-موریس ()Welch, 1992

رودخانهها به استثنای برخی ایستگاهها ،سالمت

مقادیر استاندارد شاخص شانون در ارتباط با آلودگی

اکولوژیکی مناسبی را بر اساس مقادیر این شاخص

رودخانهها به صورت زیر است : H<1 :منطقه با

دارا بودهاند .البته این بدان معنی نیست که رودخانه

آلودگی باال؛  : 1<H <3منطقه با آلودگی متوسط؛ و

در شرایط مطلوبی قرار دارد ،بلکه نشاندهندة این

 : H<3منطقه فاقد آلودگی .بر این اساس تمامی

است که امکان گذر از این وضعیت به شرایط

ایستگاههای مورد بررسی دارای سطوح قابلتوجهی از

نامطلوب وجود دارد .این نتایج کلی در حالی است که

آلودگی بودهاند که بهصورت نسبی در ایستگاههای با

وضعیت ارزیابیشده رودخانه بر اساس شاخصهای
صفحه 806

مطالعه کیفیت آب رودخانههای بالیقلیچای و قرهسو درهرود با استفاده از شاخصهای زیستی...
تنوع نامناسب بوده و اکثر ایستگاهها در طبقه با

پارامترهای مورد استفاده جهت محاسبه مقدار نهایی

آلودگی باال تشخیص داده شدهاند .ناهمخوانی

آن بوده و این مورد تا حدودی مقادیر شاخص و

مشاهده شده در این ارتباط میتواند برگرفته از

قابلیت استناد به آن را تحت تأثیر قرار میدهد.

کارکرد شاخصها با توجه به فراوانیهای مشاهده

در مجموع ،با استناد به نتایج این مطالعه ،میتوان

شده از موجودات باشد .نشان داده شده است که

بیان کرد که بر اساس مجموعه شاخصهای مورد

عملکرد شاخص  FBIدر مواردی که فراوانیهای

بررسی ،رودخانههای بالیقلیچای و قرهسو درهرود در

موجودات از حدود خاصی باالتر باشد ،مناسبتر بوده

استان اردبیل ،بهعنوان جریانهای اصلی آبی در این

و این شاخص میتواند برآورد منطقیتری از وضعیت

استان ،از وضعیت سالمت مطلوبی برخوردار نبودهاند.

آلودگی آب را به دست دهد (.)Hafezieh, 2001

مجموع شاخصهای مورد استفاده نشاندهنده

مربوط به شاخص

همخوانی بیشتر بین برآوردهای حاصل از شاخصهای

یافتههای بهدست آمدة

 IRWQISCکه بر مبنای پارامترهای کیفیت آب

تنوع و یکنواختی ،و شاخص کیفی منابع آب ایران

تعریف شده است ،نشان داد که شرایط کیفی آب در

بوده است .بر اساس یافتهها ،استفاده از مجموعهای از

ایستگاههای نمونهبرداری مورد بررسی مناسب نبوده

شاخصهای زیستی مربوط به موجودات کفزی

است .بهترین وضعیت کیفی آب بر اساس این شاخص

رودخانهای ،در کنار بکارگیری شاخصهای مبتنی بر

وضعیت "نسبت ًا بد" در برخی از ایستگاهها شامل

پارامترهای کیفی آب میتواند منتج به ارزیابی جامع-

ایالنجیق ،هیدرومتری یامچی ،دوستبیگلو و کوجنق

تری از وضعیت کیفی آب در محیطهای رودخانهای

بوده و دیگر ایستگاهها شرایط کیفی "بد" را به خود

گردد.

اختصاص دادند .نتایج کلی این شاخص تا حدود

تقدیر و تشکر

زیادی همسو با برآورد بهدست آمده از شاخصهای

این مقاله حاصل از طرح پژوهشی "ارزیابی توان

تنوع و یکنواختی در ارتباط با سالمت اکولوژیکی

خودپاالیی و تعیین ظرفیت پذیرش آلودگی

رودخانههای مورد بررسی و سطوح آلودگی آنها

رودخانههای مهم استان اردبیل" موضوع قرارداد

است .البته الزم به ذکر است که محاسبه این شاخص

تحقیقاتی شماره  96/4058/900با حمایت مالی

و مقادیر بهدست آمده از آن تا حد زیادی تابع تعداد

شرکت آب منطقهای اردبیل میباشد.
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