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تاريخ دريافت90/10/20:

تاريخ پذيزش90/12/15:

چكيذه
سهينه و هذف :سٍدخاًِ تالخلَ تِ فٌَاى يکي اص ػشؿاخِ ّاي اكلي سٍد قشُ ػَ اسدتيل ٍ تاهيي کٌٌذُ آب ػذ ياهچي هيتاؿذ .ايي ػذ تِ هٌؾَس تااهيي
آب هٌاعق کـاٍسصي ٍ آب ؿشب ؿ ْشّاي اسدتيل ٍ ػشفيي هَسد اػتفادُ قشاس هي گيشد .تا تَجِ تِ ٍجَد هٌااتـ آييٌاذُ هختلاا هاًٌاذ ؼااب هٌااعق
هؼکًَي ،كٌقتي ٍ کـاٍسصي ٍ آبگشم هقذًي ،تشسػي کيفي ايي سٍدخاًِ تااشاي حفؼ حيااات آى ضااشٍسي هي تاؿذ.
روش تحقيق :ايي هغالقِ تِ هٌؾَس اسصياتي تيَلَطيک سٍدخاًِ تالخلَ تش اػاع جوقيت ٍ گًَِ هاّياى سٍدخاًِ دس  5ايؼتگاُ ٍ دس دٍ فلل کن آتاي ٍ اش
آتي دس ػال آتي  90-89اًجام گشفتِ اػت .دس ايي هغالقِ ًوًَِ تاشداسي اص هاّيااى تَػاظ دػاتگاُ الکتاشٍ ؿاَکشاًجام ؿاذ ٍ ااساهتش ّااي فيضيکاي ٍ
ؿيويايي ًيض ّنصهاى اًذاصُ گيشي گشديذًذّ .نچٌيي تشاي افضايؾدقت اص ؿاخق تٌَؿ ؿاًَى ٍيٌش ٍ غٌاي تاکضًٍي اػتفادُ گشديذ.
يافته ها :دس ايي هغالقِ  8گًَِ هاّي هتقلق تِ چْاس خاًَادُ ؿٌاػايي ؿذ کِ تيـتشيي تقذاد سا خاًَادُ کپَس 6هاّيااى داؿاتٌذً .تاايا ؿااخق ؿااًَى
تيي(0ايؼتگاُ ػَم) تا (1/33ايؼتگاُ ٌجن) دس فلَل ًوًَِ تشداسي هتفاٍت تَد.
نتيجه گيزيً :تايا ايي تحقيق ًـاى دادکِ ؿاخق ؿاًَى ًوايِ هٌاػثي تشاي اسصياتي کيفي دس ايي سٍدخاًِ هي تاؿاذً .تاايا اسصيااتي فيضيکَؿايويايي
تاييذ کٌٌذُ ًتايا اسصياتي ؿاخق ّاي غٌاي گًَِ اي ٍ ؿاًَى تَد .دس ًْايت تا هقايؼِ اساهتش ّاي فيضيکي ٍ ؿيويايي ٍ ؿاخق ّاي تيَلَطيک کيفيات
آب سٍدخاًِ تالخلَ دس هحذٍدُ هغالقاتي تِ ػِ ًاحيِ آلَدگي کن (ايؼتگاُ ّاي چْاسم ٍ ٌجن) ،هتَػظ (ايؼتگاُ ّاي اٍل ٍ دٍم) ٍ تاي (ايؼاتگاُ ػاَم)
کالػِ تٌذي گشديذ.
واصه هاي کليذي :اسصياتي صيؼتي ،هاّي ،سٍدخاًِ تالخلَ ،کيفيت آب ،اسدتيل.
 -1کاسؿٌاع اسؿذ سؿتِ اسصياتي ٍ آهايؾ ػشصهيي ،داًـکذُ اًشطي ٍ هحيظ صيؼت ،داًـگاُ آصاد اػالهيٍ ،احذ فلَم ٍ تحقيقات تْشاى*(هؼٍَل هکاتثات).
 -2اػتادياس،گشٍُ هحيظ صيؼت ،داًـگاُ آصاد ٍاحذ اػالهي ٍاحذ اسدتيل.
 -3اػتادياس،گشٍُ ؿيالت ،داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ تاتل.
 -4کاسؿٌاع اسؿذآتياسي ٍ صّکـي،ؿشکت هٌْذػيي هـاٍس ظٍّؾ فوشاى ساَّاس-تْشاى.
 -5اػتاد ،گشٍُ هحيظ صيؼت ،داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ فلَم ٍ تحقيقات تْشاى.
6- Cyprinidae
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هقذهه
اسصياتي تيَلَطيک تِ لحاػ ايايکاِ هَجاَدات صًاذُ اکَػيؼاتن سا دس

ًوايِ ايلَ (ً )6اَؿ هاّيااى ،غٌااي گًَاِ  ،تٌاَؿ گًَاِ ،تاشاص صيؼاتي

تشسػي ّاي صيؼت هحيغي لحاػ هي کٌذ ٍ چٌذيي گشٍُ اص هَجَدات

،غالثيت ( ٍ)9ٍ 8 ،7 ،6ؿاخق  )9( Holcik-Henselاػتفادُ ؿذُ

اص جولِ هاّياى ،دسؿت تيهْشگاى کفاضي ،جلثک ّا ٍ کلاي فاشم ّاا

اػت .تا تَجِ ايي کِ سٍدخاًِ تالخلَ تِ فٌَاى صّکؾ دسيافت کٌٌاذُ

ّؼتٌذ تِ فٌَاى ؿاخق دس اسصيااتي صيؼاتي هاَسد تشسػاي قاشاس هاي

ؼاب ؿْش ّا ٍ سٍػتاّا ٍ آب ّاي گشم تِ كاَست هؼاتقين ٍ صهايي

گيشًذ ًؼثت تِ اسصياتي فيضيکاي ٍ ؿايويايي داساي دقات تااييي هاي

ّاي کـاٍسصي تِ عَس غيش هؼتقين اػت ،لازا تشسػاي کيفيات آب آى

تاؿذ ( .)2ٍ1هاّياى اٍيتِ دليل قشاس گاشفتي دسآخاشيي حلقاِ صًجياشُ

تشاي تاهيي ػالهت آتضياى ٍ هشدم هٌغقِ داساي اّويت هايتاؿاذ لازا

غزايي هحيظ آتاي ٍ حاًياا ػاَْلت ؿٌاػاايي ٍ كيذؿااى تاِ فٌاَاى

ّذف اص اًجام ايي تحقيق ،اسصيااتي کيفاي سٍدخاًاِ تاالخلَ تاش اػااع

ؿاخق اسصياتي کيفي آب هَسد تَجِ ّؼتٌذّ .نچٌيي ٍجاَد ٍ فاذم

ؿاخق ّاي صيؼتي ٍ اساهتش ّاي فيضيکي ٍ ؿيويايي تَد.

ٍجَد گًَِ ّاي هختلا ٍ ًيض ًَؿ گًَِ ّاي آى ّاا دس هحايظ ًـااى
دٌّذُ ؿشايظ خااف هحيغاي هايتاؿاذ .اياي اهاش اّويات اػاتفادُ

روش هطالعه

اصهاّياى سا تشاي اسصياتي کيفيت آب سٍدخاًاِ ّاا ٍ هحايظ ّااي آتاي

سٍدخاًِ تالخلَ دس قؼوت ؿوال غشتي ايشاى ٍ دس ؿْشػتاى اسدتيل

ًـاى هاي دّاذ ( .)3هحققااى ٍ داًـاوٌذاى هتقاذدي عاي ػاالياى

جشياى داسد .عَل سٍدخاًِ تالخلَ 78کيلَهتش ٍ ٍػقت حَصُ آى تا

گزؿتِ عثقِ تٌذيّاي گًَاگًَي سا تشاي سٍدخاًِ ّا اًجاام دادُاًذکاِ

ايؼتگاُ ّيذسٍهتشي ل الواع 1071کيلَهتشهشتـ اػت (12 ،11 ،10

دس آى ّا اص هاّيااى تاِ فٌاَاى ؿااخق اػاتفادُ ؿاذُ اػاتٍ .حاَقي

ٍ .)13هحذٍدُ هغالقاتي تا تَجِ تِ ٍػقت سٍدخاًِ ٍ حَصُ آى دس

ٍهؼتجيش ( )4سٍدخاًِّا سا تش اػاع ًَؿ هاّياى تِ  5قؼاوت تقؼاين

عَل 30کيلَهتش اص ؿاخِ اكلي سٍدخاًِ اص سٍػتاي ايالًجيق تا تٌذ

تٌذي کشدُ اًذ .دس تحقياق ديگاشي فثاػاي ( )5ؿٌاػاايي ٍ اشاکٌؾ

الواع دس ًؾش گشفتِ ؿذ .تشاي ًوًَِ تشداسي دس عَل سٍدخاًِ 5

هاّياى سٍدخاًِ حَيق سا تشاي تشسػي ٍضقيت صيؼتي سٍدخاًاِ اًجاام

ايؼتگاُ اًتخاب گشديذ .اص ايي ايؼتگاُ ّا چْاس ايؼتگاُ دس تايدػت

دادُ اػت .ايي تحقيق ًـاى دٌّذُ ٍجَد تاًؼيل تايي سٍدخاًِ تشاي

ػذياهچي ٍ يک ايؼتگاُ ّن دس اييي دػت ػذ تَد .هـخلات ٍ

سؿااذ ٍ تکخيااش هاّياااى تااَدُ اػاات .دس هغالقاااتي کااِ سٍي هاّياااى

هَققيت ايؼتگاُ ّاي ًوًَِ تشداسي دس صيش آهذُ اػت( .جذٍل)1

سٍدخاًِّا اًجام ؿذُ اص ؿااخق ّااي کواي هاًٌاذ ّاَسى ٍؿااًَى ٍ

(ؿکل.)1

جذول -1هوقعيت و ضزح ايستگاه هاي انتخابي جهت هطالعه رودخانه بالخلو
هختصات
ضواره ايستگاه

هوقعيت هكاني

ارتفاع اس سطح دريا (هتز)

UTM
Y

X

Zone

1

تايدػت سٍػتاي ايالًجيق

4209338

756879

38

1706

2

ائييدػت آتگشم تشجلَ

4211577

761192

38

1619

3

سٍدخاًِ ًيشچاي  -اييي دػت ؿْش ًيش

4213468

236865

39

1610

4

تالخلَ چاي -قثل اص ػذ ياهچي

4213648

239899

39

1574

5

تالخلَ چاي  -سٍػتاي حکينقـالقي

4226646

253829

39

1439
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ضكل  -1هوقعيت هنطقه هورد هطالعه بز روي نقطه ايزاى و جانوايي ايستگاه هاي نوونهبزداري
رودخانه بالخلو بز روي نقطه هاهوارهاي
ًوًَِ تشداسي دس دٍ فلل کن آتي ٍ اش آتاي دس فلال صسافاي 90-89

يًََليت ٍ کشًَهتش ػٌجيذُ ؿذًذ .دهاي آب ٍ ّاَا ًياض تاا اػاتفادُ اص

اًجام گشفت .تشاي ًوًَِ تشداسي اص هاّياى اص دػتگاُ الکتاشٍ ؿاَکش دٍ

دها ػٌا جيَُ اي اًذاصُ گيشي ؿذ.

دػتِ تٌضيٌي تا ٍلتاط 220اػتفادُ گشديذ .دس ّش ايؼتگاُ ًوًَِ تاشداسي
دس ػِ تکشاس اص عَل  100هتشي سٍدخاًاِ اًجاام ؿاذ .هاّيااى ًوًَاِ
تشداسي ؿذُ دس فشهاليي  10%فايکغ گشديذًاذ ٍ تاشاي ؿٌاػاايي تاِ
آصهايـگاُ اسػال ؿذًذ .دس آصهايـگاُ تا کليذ ؿٌاػايي هقتثاش تاا حاذ

ضاخص هاي هورد بزرسي
ؿاخق غٌاي تاکؼًَي ) :1(TRدس اسصياتي کيفي ايؼتگاُّاا تاش
اػاع تٌَؿ ٍ فشاٍاًي گًَِ ّا اص ؿاخق  TRاػتفادُ گشديذ (.)14

گًَِ ؿٌاػايي اًجام گشفات ٍ تقاذاد فشاٍاًاي ّاش گًَاِ ًياض هـاخق

ًواياِ ؿااًَى :2ؿاااخق ديگاشي کاِ تااشاي اسصيااتي تيَلااَطيکي

گشديذ .تشاي ػٌجؾ اساهتشّاي فيضيکي هاًٌذ فوق ٍ ٌْاي سٍدخاًاِ

سٍدخاًِ تالخلَ اػتفادُ گشديذ ًوايِ ؿااًَى تاَد .دس اياي ًواياِ تاشاي

اص ؿاخق ػٌجؾ فوق ٍ ػااًتي هتاش فلاضي تاا هيااًگيي ػاِ تکاشاس

تقييي هقذاس تٌَؿ تاکضًٍي اص ساتغِ ( )2( ٍ )1اػتفادُ هيگشدد.
 H    i piLnPiکِ

اػتفادُ ؿذ .تشاي ػاٌجؾ اکؼايظى ٍ ًيتاشات ًوًَاِّااي آب عثاق

ساتغِ (:)1

اػتاًذاسد ّاي رکش ؿذُ ًوًَِ تشداسي ؿذُ ٍ دس يخ ًگِداسي ؿاذًذ ٍ

دس ايي فشهَل  : H هقذاس ًوايِ ؿاًَى

n

تشاي اًذاصُ گيشي تِ آصهايـگاُ هٌتقل گشديذًذ .تشاي ػٌجؾ اػيذيتِ
اص دػتگاُ  pHػٌا اػاتفادُ ؿاذ .دتاي ٍ ػاشفت آب تاا اػاتفادُ اص

1- Taxa richness
2- Shannon winner
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 :Sتقذاد کل تاکضٍى(گًَِ) دس ًوًَِ هَسد ًؾش

جعفزساده و هوكاراى

ايؼااتگاُ چْاااسم (قثاال اص ػااذ ياااهچي) :هاّياااى دس اااييض

 :Piفشاٍاًي ًؼثي افشاد تاکضٍى  iدس ًوًَِ هَسد ًؾش

تيـتشيي تٌَؿ گًَِ اي سا ًـاى دادًاذ (ػاِ خااًَادُ ٍ  8گًَاِ ؿااهل

 :Nتقذاد افشادگًَِ هَسد ًؾش هي تاؿذ (.)14

ػفيذ سٍدخاًِاي ،ػغ هااّي ،ػاياُ هااّي ،خياعاًِ ،اَفي خياعاِ،
N
S

ساتغِ (:)2

Pi 

نتايج

سفتگش هاّي،کاساع،7ػگ هااّي .)8دس اياي هيااى ػاگ هااّي ()54%
تايتشيي جوقيت سا داؿت .دس تْاس گًَِ ػفيذ سٍدخاًِ اي ٍ ػگهاّي
ٍ سفتگش هاّي هـاّذُ ًـذًذ ٍخياعاِ ( )42%تيـاتشيي تقاذاد سا تاِ

دسايؼتگاُ ّاي هَسد تشسػي جوقاً  4خاًَادُ ٍ  8گًَِ هاّي
ؿٌاػايي ؿذکِ تيـتشيي جوقيت هشتَط تِ خاًَادُ کپَس هاّياى تاَد.
تَصيـ گًَِ ّاي ؿٌاػايي ؿذُ ٍ ًتيجاِ ؿااخق غٌااي تاکؼاًَي دس
ايؼتگاُ ّاي هَسد هغالقِ تِ ؿشح صيش تَدًذ:
ايؼتگاُ اٍل :دس فلل اييض داساي دٍ خاًَادُ کپَس هاّيااى ٍ
ًواچيلَع تَدکِ سٍي ّن  5گًَِ سا دس خَد جاي دادُ تَدًاذ (ػافيذ
سٍدخاًِ اي ،1ػغ هاّي ،2ػياُ هاّي ،3خياعِ ٍ 4سفتگشهاّي )5کاِ دس
ايي هشحلِ اص ًوًَِ تشداسي هااّي خياعاِ ( )82%گًَاِ غالاة دس اياي
ايؼتگاُ تَد .تا تَجِ تِ هيضاى جوقيت خياعِ دس ايي ايؼتگاُ ٍ ؿشايظ
صيؼتگاّي ايي گًَِ ،حضَس آى ًـاى دٌّذُ ؿاشايظ کيفاي ػاخت اص
ًؾش صيؼتي تشاي هاّياى هي تاؿذ .اياي ايؼاتگاُ دس تْااس داساي ػاغ
هاّي ،ػياُ هاّي،خياعِ ،سفتگشهاّي تَد ٍلي گًَاِ ػافيذسٍدخاًِاي

خَد اختلاف دادُ تَد .دس کل دس ايي ايؼتگاُ ٍضقيت صيؼتي ًؼاثت
تِ ايؼتگاُ قثلي تؼياس تْتش ؿذُ تَد ٍ داساي تٌَؿ تاي تَد کِ ايي اهاش
تِ دليل عي هؼيش ٍ اييؾ عثيقي سٍدخاًاِ هاي تاؿاذ کاِ ؿاشايظ
صيؼتي تِ حذ قاتل قثَل سػيذُ اػت( .ؿکل.)5
ايؼتگاُ ٌجن ( ل الواع) :دس اييض  6گًَِ هاّي (ػفيذ
سٍدخاًِ اي،ػغ هاّي ،ػياُ هاّي،خياعًَِ ،في خياعِ ،سفتگش
هاّي) هـاّذُ ؿذ کِ خياعِ ٍ سفتگش هاّي تيـتشيي جوقيت سا
داؿتٌذ( )38%اها دس تْاس ايي هيضاى تِ دٍ گًَِ (خياعِ ٍ سفتگش هاّي)
کاّؾ يذا کشد ٍ سفتگش هاّي تيـتشيي تقذاد سا تا فشاٍاًي( )97%تِ
عَس اختلاكي داؿت .تٌَؿ دس ايي ايؼتگاُ دسفلل تْاس تؼياس کن
ؿذُ تَد .ايي هَضَؿ هيتَاًذ تِ دليل ٍسٍد آييٌذُ ّا اص سٍػتاي
حکين قـالقي تِ آب سٍدخاًِ تاؿذ( .ؿکل.)6

هـاّذُ ًگشديذ ٍ ًواچيلَع تا ( )51%گًَِ غالة تَد .الثتِ هيضاى کال
جوقيت هاّياى تاِ عاَس چـاوگيشي دس اياي فلال کااّؾ داؿات.
(ؿکل.)2
ايؼتگاُ دٍم :هاّياى ًوًَِ تاشداسي ؿاذُ دس  6گًَاِ ػافيذ
سٍدخاًااِ اي ،ػااغ هاااّي ،ػااياُ هاّي،خياعااًِ ،ااَفي خياعااِ، 6
سفتگشهاّي دس اييض ٍ تْاس ديذُ ؿذ ٍ تيـتشيي تقذاد هتقلق تاِ ػاياُ
هاّي دس اييض تا ( ٍ )63%دس تْاس تا ( )49%تَد .دس هقايؼِ تاا ايؼاتگاُ
قثل هيضاى تٌَؿ هاّي ّا افضايؾ داؿت کِ تِفلت خَد اييي سٍدخاًِ
ٍ تْتش ؿذى ٍضقيت صيؼتي تشاي هاّياى هي تاؿذ( .ؿکل.)3
ايؼتگاُ ػَم :تٌَؿ ٍ فشاٍاًي دس اياي ايؼاتگاُ دس هقايؼاِ تاا
ػايش ايؼتگاُ ّا تؼياس کوتش اػات .دسهاّيااى ًوًَاِ تاشداسي ؿاذُي
فلل اييض فقظ ياک گًَاِ خياعاِ هـااّذُ ؿاذ ٍ دس تْااس دٍ گًَاِ
خياعِ تا فشاٍاًي( ٍ )92%تاستَع تا (،)8%کل جوقيت سا تـکيل دادًذ.
کوثَد تقذاد گًَِ ّا ًؼثت تِ ايؼتگاُ ّاي قثلي ٍجَد اػتشع سا دس
ايي ًاحيِ ًواياى هي کٌذ .ايي اػتشع تِ فلت ٍسٍد فاضالب ؿاْش ًياش
( تِ فلت فذم ٍجَد تلفيِ خاًِ فاضالب) ٍ ٍسٍد ؼااب هاضاسؿ آتاضي
شٍسي دس چـوِ تَيغالس دس تايدػت يي چاي هي تاؿذ(.ؿکل.)4
1- Squalis cephalus
2- Barbus lacerta
3- Capoeta capoeta gracilis
4- Alburnoides bipunctatus
5- Nemacheilus
6 -Alburnus alburnus

7 -Carasssius carassius
8- Sabanejewia

سيست سنجي و طبقه بنذي کيفي رودخانه بالخلو ....

ضكل -2هقايسه تنوع و فزاواني هاهياى نوونهبزداري ضذه در ايستگاه اول و در فصول نوونهبزداري پاييش و بهار

ضكل -3هقايسه تنوع و فزاواني هاهياى نوونهبزداري ضذه در ايستگاه دوم و در فصول نوونهبزداري پاييش و بهار
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ضكل-4هقايسه تنوع و فزاواني هاهياى نوونهبزداري ضذه در ايستگاه سوم و در فصول نوونهبزداري پاييش و بهار

ضكل -5هقايسه تنوع و فزاواني هاهياى نوونهبزداري ضذه در ايستگاه چهارم و در فصول نوونهبزداري پاييش و بهار

ضكل  -6هقايسه تنوع و فزاواني هاهياى نوونهبزداري ضذه در ايستگاه پنجن ودر فصول نوونهبزداري پاييش و بهار
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ّيذسٍلَطيکي ًيض اًذاصُ گيشي ؿذ کاِ ًتاايا آى دس صياش آهاذُ اػات.

تشاي دقيق ؿذى ًتايا تشخي اساهتشّاي فيضيکي ٍ ؿيويايي ٍ

(جذٍل)2
جذول-2نتايج سنجص پاراهتزهاي هيذروليكي و فيشيكو ضيويايي در فصول بهار و پاييش
-

ايؼتگاُ دٍم

ايؼتگاُ اٍل

ايؼتگاُ ػَم

ايؼتگاُ ٌجن

ايؼتگاُ چْاسم

تْاس

تاسيخ ًوًَِ تشداسي

اييض89

تْاس 90

اييض89

تْاس 90

اييض89

تْاس90

اييض89

تْاس 90

اييض89

ػافت

9:30

13:30

12:30

15

13:30

16

15:45

17

17

18

5

4/5

2/2

2/2

4/66

3

4/33

7

5/66

3

19/44

35

33/24

30

23/38

20

32/23

45

16/94

15

ٌْاي هتَػظ
سٍدخاًِ(هتش)

90

فوق هتَػظ
سٍدخاًِ (ػاًتي
هتش)

دهاي َّا

12

22

15

23

14

23

12

21

8

21

S-G-BC

S-G-BC

S-B-GC

S-BG-C

G-S-C

G-SC

C-GB

C-GB-C

S-G-B

SG-B

7

14

7

17

13

19

12

18

10

18

0/24

1/5

0/2

0/8

1

0/5

0/8

3/5

0/5

0/3

0/25

0/92

0/36

0/89

1

0/79

0/59

1/11

0/55

0/63

PH

8

8

8/5

8/1

8/2

7/6

8

8

8

7/9

)DO (mg/l

7/5

8

8/6

8/6

7

7/8

8/1

7/9

7/3

8/5

ًيتشات )(mg/l

2/56

0/88

1/6

0/85

8

1/77

4

0/88

1/7

0/85

کذٍست

سٍؿي

گل آلَد

سٍؿي

گل آلَد

کذس

سٍؿي

سٍؿي

سٍؿي

گلآلَد

سٍؿي

(دسجِ ػاًتيگشاد)

تؼتش سٍدخاتِ
دهاي آب
(دسجِ ػاًتيگشاد)

دتي آب
(هتشهکقةدسحاًيِ)
ػشفت آب
(هتشدسحاًيِ)

 ;Bتختِ ػٌگ ّايي تِ اًذاصُ تايؾ اص  30ػااًتي هتاش  ; Sتختاِ

اًذاصُ کوتش اص  0/5ػاًتي هتش اػتفادُ ؿاخق ؿاًَى تشاي هقايؼِ

ػٌگ ّايي تيي  10-30ػاًتي هتش  ;Gقلَُ ػٌگ ّايي تاِ اًاذاصُ

ّشچِ تْتش ًتايا اسصياتي کيفي اًجام ؿذ( .ؿکل)7

 0/5-10ػاًتي هتش  ; C-گل ٍ يي ٍ هاػِ تا
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ضكل -7هقاديز ضاخص ضانوى بزاي نوونههاي هاهي در ايستگاه ها و در فصول نوونهبزداري پاييش و بهار
بحث و نتيجه گيزي
جَاهـ هاّي ّا دس سٍدخاًاِ تاالخلَ ًـااًگش تيـاتش تاَدى

اػت .تِ فٌَاى هخال دس ايؼتگاُ دٍم تخليِ ؼاب آب گشم تشجلَ تاِ

تٌَؿ غزايي دس ػغَح تاايتش صًجياشُ غازاي اػات .هاّيااى تْتاشيي

سٍدخاًِ احتواي ػثة افضايؾ هيضاى ػياُ هاّي دس هقايؼاِ تاا ػاايش

ؿاخق تاحيشات عَيًي هاذت ٍ ؿاشايظ صيؼاتي ٍػايـ ّؼاتٌذ .دس

ايؼتگاُ ّا تَدُ اػتً .تايا تاِدػات آهاذُ اصاياي تحقياق تاا ًتاايا

هغالقات اًجام يافتِ ،تياى ؿذُ کِ ؿايذ هْن تشيي فاهل اکَلاَطيکي

تحقيق تش سٍي سٍدخاًاِ قاضل اٍصى تَػاظ کاؽويااى هغاتقات داسد.

تٌَؿ ػاختاسي ٍ فقاليتي جوقيت هاّياى ،تِ كَست هؼاتقين ٍ غياش

ّنچٌيي دس هغالقات اًجام ؿذُ دس ػايش ًقاط دًيا ًياض تاکياذ ؿاذُ

هؼتقين ػاصگاسي جوقيت تاا کيفياتّااي هتفااٍت آؿافتگي ّااي

اػت کِ تجضيِ ٍ تحليل تغييشات فشاٍاًي هاّياى دس ياک اکَػيؼاتن

صيؼت هحيغي دس آب تاؿذ .اها تِعَس کلي تشسػي هاّيااى تاِ دليال

چٌذاى آػاى ًثَدُ ٍ ؿشايظ هختلا اکَلَطيکي ًياصّا ،سٍاتاظ غازايي

ّضيٌِ تايي جوـ آٍسي ٍ تلادفي تَدى ًوًَِ ّا هـکل اػت(.)2

هَجَدات ٍ ػاصگاسي آىّا تا هحيظ صيؼت ،هيضاى تاشاکن ٍ اشاکٌؾ

تشسػي ٍضقيت آلَدگي ٍ هيضاى تٌَؿ گًَاِاي ايؼاتگاُّاا،

گًَِ ّااي هختلاا سا هـاخق هايًواياذ ( .)19 ٍ18 ،17ايؼاتگاُ

ًـاى دادکِ ايؼتگاُ ػَم تاذتشيي ؿاشايظ (ياک گًَاِ دس ااييض ٍ دٍ

چْاسم (قثل اص ػذ ياهچي) تْتشيي ٍضقيت سا اص لحااػ تاشاکن ٍ ًاَؿ

گًَِ دس تْاس) سا داسا هي تاؿذ .فلت اياي اهاش سا هاي تاَاى ايايگًَاِ

هاّياى دس دٍ فلل داؿت .ايي ايؼتگاُ تقذ اص ايؼاتگاُ ًياش ٍ قثال اص

تَجيح کشد کِ ايؼتگاُ ػَم تِ دليال قاشاس داؿاتي دس ااييي دػات

ػذ ياهچي قشاس داسد .دس ايي هحاذٍدُ هٌااتـ آييٌاذُ خاكاي ٍجاَد

ؿْش ًيش ٍ ٍسٍد هؼتقين فاضالب ّاي ايي ؿْش ٍ ؼاب اػاتخشّاي

ًذاسد .دس ايي ايؼتگاُ ٍضقيت جوقيتي ٍ تٌاَؿ هاّيااى تيـاتش تاَد،

شٍسؽ هاّي تِ سٍدخاًِ تَدُ اػت .تِ ّويي دليل دسفلل اييض اياي

تِعَسيکِ هيضاى گًَِ ّاي حؼاع تِ آلَدگي هاًٌذ تااستَع دس اياي

ايؼتگاُ تٌْا يک گًَِ ٍ دس تْاس دٍ گًَِ سا داسا تاَد .اغ اص ايؼاتگاُ

ايؼتگاُ تٌَؿ تيـتشي داؿت الثتِ تْثاَد کيفيات آب تاشاي صيؼاتي

ػَم دس اييض ،ايؼتگاُ اٍل کوتشيي گًَِّا سا داؿتِ کِ اياي ايؼاتگاُ

هاّي حؼاػي هاًٌذ تاستَع هيتَاًاذ تاِ فلات عاي هؼايش ٍ خاَد

تِ دليل قشاس گشفتي دس سٍػتاي ايالًجياق تااس آلاَگي آى سا دسيافات

اييي عثيقي سٍدخاًِ دس ايي ايؼتگاُ تاؿذ .گًَِ ػاگهااّي فقاظ

هي کٌذ .اها هيضاى جوقيت تاي ًـاًگش ػاصگاس ؿذى هاّياى اػت کاِ

دس ايي ايؼتگاُ هـاّذُ ؿذ کِ فلت آى هوکاياػات هْااجشت اياي

تَاًؼتِ اًذ خَد سا تا هحيظ ٍفق دٌّذ .ايي اهاش تاا ًتاايا تاِدػات

هاّي اص هخضى ػذ تاؿذ .ؿشايظ هختلاا اکَلاَطيکيً ،ياصّاا ،سٍاتاظ

آهذُ دس گشگاىسٍد تَػظ فثاػي ًيض تاييذ ؿذُ اػت ( .)15الثتاِ دس

غزايي هَجَدات ٍ ػاصگاسيّاي آىّا تا هحيظ صيؼت ،هيضاى تاشاکن

ايي ايؼتگاُ ّا هيضاى تٌَؿ هاّياى هيتَاًذ هتٌاػة تا ٍيظگاي ّااي

ٍ شاکٌؾ گًَِ ّاي هختلا سا هـخق هي ًواياذ کاِ غالثيات گًَاِ

تغزيِ آىّا تاؿذ ،چٌاىکِ فثذلي دس ػشدآبسٍد هاصًذساى تاِ ًتيجاِ

ّاي هـخق ؿذُ دس ايي ايؼتگاُ يقٌي خياعِ ٍ ػگ هاّي تاييذي

هـاتْي دػت يافتاِ اػات ( .)16دس سٍدخاًاِ تاالخلَ ٍجاَد ؿاشايظ

تش ايي هَضَؿ هي تاؿذ .دس هغالقاِ هاّيااى سٍدخاًاِ حَياق تَػاظ

هتٌَؿ دس ايؼتگاُ ّاًَ ،ؿ ٍ تقاذاد هاّيااى سا تحات تااحيش قاشاس دادُ

فثاػي ًيض ايي اهش هـاّذُ گشديذُ اػت ( .)5ايؼتگاُ اٌجن ًياض دس
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فلل اييض اص تٌَؿ خَتي تشخَداس تَد .ايي ايؼاتگاُ دس فلال تْااس اص

ٍجَد گًَِ ّاي جذيذ ٍ تٌَؿ گًَِ ّاي هاّياى دس ايؼتگاُ ّاي قثل ٍ

ًؾش آلَدگي دس ػغح اييٌي قشاس داؿت .غالثيت سفتگش هاّي دس اياي

تقذ اص ػذ تِفثاستي ايؼتگاُ چْاسم ٍ ٌجن هقلَم هي تاؿذ.

ايؼتگاُ ًـاًگش هٌاػة تَدى ؿشايظ صيؼتي آى هي تاؿذ ٍ کن ؿاذى

تش اػاع ًتايا حاكل اص ؿاخق ؿاًَىّ ،وِ ايؼتگاُّا غيش

تٌَؿ گًَِ اي تِ فلت هْاجشت دس ايي فلل تاَدُ اػات .دس سٍدخاًاِ

اص ايؼتگاُ ٌجن دس فلل تْاس ًؼثت تِ فلل اييض دس ٍضاقيت کيفاي

تالخلَ خاًَادُ کپَس هاّياى ّن اص ًؾش تشکياة گًَاِاي ٍ ّان اص ًؾاش

هغلَتي قشاس داؿتٌذ .دس ّش دٍ فلل کااّؾ تٌاَؿ دس ايؼاتگاُ ػاَم،

شاکٌؾ ٍ فشاٍاًي دس ستثِ اٍل قشاس داسًذ .چٌيي ًتاايجي دس سٍدخاًاِ

ٍجَد يک فاهل فاذم حضاَس تشخاي هاّيااى سا هـاخق هاي کٌاذ.

ّاي حَيق ،گشگاىسٍد ٍ ؿفاسٍد تَػظ فثاػاي ( ٍ )20ٍ15 ،5ػاياُ

ّواىعَس کِ قثال ًيض اؿاسُ گشديذ ايي اهش ٍسٍد هٌاتـ آييٌذُ اص ؼاب

دسٍيـاى تَػظ فثاػي ٍ ّوکاساى ( )15اسايِ ؿذُ اػات.دس سٍدخاًاِ

ؿْش ًيش ٍ اػتخش ّاي شٍسؽ هاّي دس تاي دػت ايي ايؼتگاُ ّاا هاي

ّاي چالَع ٍ ػشدآبسٍد هاصًذساى ٍ ػش ٌاُ دس سٍدخاًِ ػافيذ سٍد

تاؿذ کِ هٌجش تِ کاّؾ تٌَؿ هاّي ّا ٍ جوقيت آى ّا گشديذُ اػات.

ًيض فثذلي تِ چٌيي ًتيجِ ّايي دػت يافتِ اػت ( .)21دس ّش حاال

ًتيجِ ايي ؿاخق تا تغييشات هقاديش اساهتشّااي فيضيکاي ٍؿايويايي

دليل اكلي غالثيت جوقيتي ايي خاًَادُ دس اکَػيؼاتوْاي آبّااي

(ًيتشات ٍ اکؼيظى هحلَل) ّن هغاتقت داسد( .جذٍل()2ؿکل.)7

داخلي ٍ آبّاي ؿيشيي حَصُ جٌَتي دسياي خضس سا هيتاَاى تاًِيااص

ًتايا هغالقات هشتَط تِ قثل اص احذاث ػاذ يااهچي تاش سٍي

صيؼتي هتفاٍت ٍ تٌَؿ گًَاِاي اياي خااًَادُ ٍ ػااصگاسي تاا ؿاشايظ

سٍدخاًِ تالخلَ ًـاى هي دّذ کاِ هاّيااًي اص قثيال گًَاِّااي ػاگ
1

2

سٍدخاًِ ستظ داد .تايذ تَجِ داؿت کِ فَاهال غياش صيؼاتي اص قثيال

هااّي ، Nemacheilus vangorae ،ػاغ هااّي  ،صسد اش ،

دها ،ػشفت آب ٍ ًَؿ تؼتش سٍدخاًِ ًيض دس اشاکٌؾ ٍ فشاٍاًاي گًَاِ

6

4

3

5

تليضم(تااستَع)  ،ػاياُ هااّي  ،کپاَس  ،هااّي ػافيذ سٍدخاًاِاي ،
7

ّاي هاّياى هختلا ّنچٌايي تاش غٌاايگًَاِاي ،تٌاَؿ گًَاِاي ٍ

خياعاِ ٍٍ Leuciscus cephalusجاَد داؿاتِ اػات( .)22دس

تَليذات هاّياى هَحشًذ (.)21ٍ16

حالي کِ دس هغالقِ حاضش تشخي اص ايي هاّي ّا اص جولِ ػغ هااّي ،

ًتايا ؿاخق ؿاًَى تْتشيي تشکية تٌَفي سا تاِ تشتياة دس

صسد شٍ cephalus

 Leuciscusدس ايؼاتگاُ ّااي هاَسد هغالقاِ

ايؼتگاُ ٌجن ٍ چْاسم دس اييض ٍ تاذتشيي حالات سا دس ايؼاتگاُ ػاَم

هـاّذُ ًـذًذ .ايي اهش هي تَاًذ ًـاًگش تاحيش احذاث ػذ ٍ جلاَگيشي

ّواى فلل ًـاى داد .دس تْاس ايؼتگاُ چْاسم تيـتشيي تٌَؿ ٍ ايؼاتگاُ

اص استثاط تيي دٍ عشف سٍدخاًِ ٍ ًيض افضايؾ تااس آلاَدگي ٍسٍدي تاِ

ٌجن کوتشيي تشکية تٌَؿ سا داؿتّ .واىعَس کِ رکش گشدياذ تغيياش

سٍدخاًِ ّوشاُ تا افضايؾ تَػقِ ؿْشي ٍ سٍػتايي ٍ حزف تشخي گًَِ

دس تشکية جوقيتي گًَِ ّا دس ايي فلل ٍ دس ايؼاتگاُ اٌجن هقٌاي

ّا دس ػال ّاي اخيش تاؿذ.

داس تَدکااِ احتواااي تااِفلاات هْاااجشت هاّيااااى دس ايااي فلااال

تا تَجِ تِ جذٍل تقؼين تٌذي سٍدخاًِ تش اػاع هاّياى ()4

هيتاؿذ(.ؿکل )7اساهتشّاي فيضيکي ٍ ؿيويايي ًيض ٍجَد اػاتشع سا

هحذٍدُ هغالقاتي هي تَاًذ تاِ دٍتخاؾ هٌغقاِ هاّيااى تلٌاذ تالاِ ٍ

دس ايؼااتگاُ ػااَم دس ّااش دٍ فلاال ًـاااى داد .دس هقايؼااِ فلاالي آب

هٌغقِ ػغ هاّياى تقؼين گشدد .دس تقؼين تٌاذي ديگاش تاش اػااع

سٍدخاًِ هـخق گشديذ سٍدخاًِ تالخلَ دس هحذٍدُ هغالقاتي دس فلال

دهاي آب ٍ ؿشايظ تيَلَطيکي ٍ ّيذسٍلَطيکي سٍدخاًاِ هايتاَاى اياي

تْاس ٍضقيت کيفي تايتشي سا ًؼثت تِ اييض داؿت کِ تِ دليل ش آتاي

سٍدخاًِ سا صيؼتگاُ هاّياى ػشد آتاي داًؼات ( .)23تشسػاي ٍضاقيت

سٍدخاًِ دس ايي فلل هي تاؿذ.

صيؼت هحيغي کيفيت آب سٍدخاًِ تالخلَ تش اػاع هاّياى ًـااى داد

تِ ًؾش تشخي هتخلليي افاضايؾ فواق آب تافاج افاضايؾ

کِ سٍدخاًِ دس حيي فثَس اص ًَاحي آييٌذُ دچاس اػتشع هحيغي ؿذُ

کٌا ّاي تَم ؿٌاختي ؿذُ ٍ ايي هکاىّا ضوي ايجاد ٌاّگاُ هٌاػة

ٍ تٌَؿ گًَاِاي تحات تاحيشقشاسگشفتاِ اػاتً .تاايا تشسػاي تغيياشات

تشاي اغلة هاّياى ،صيؼتگاُ هٌاػثي تشاي گًَِّاي هختلاا تاِ ؿاواس

تيَلَطيکي دس ايؼتگاُ ّاي هاَسد هغالقاِ ًـااى داد کاِ قاذست خاَد

هي سًٍذ .دس هغالقِ فثاػي دس سٍدخاًِ حَيق افضايؾ فواق آب تافاج

اييي سٍدخاًِ تِ حذي تاي اػت کِ دس كَست فذم ٍسٍد آييٌذُّا تاِ

افضايؾ هيضاى تٌَؿ هاّياى تَدُ اػت ( .)5دس سٍدخاًِ تاالخلَ ًيضفواق

ػشفت هي تَاًذ خَد سا احيا کشدُ ٍ هحيظ هٌاػثي سا تشاي گًَاِّااي

آب دس ايؼتگاُ چْاسم تيؾ اص ػايش ايؼتگاُ ّاا تاَد ٍ تٌاَؿ گًَاِ اي

هختلا فشاّن ًوايذ.

تيـتشي ًؼثت تِ ػايش ايؼتگاُ ّا داؿت .هغالقات اًجام ؿذُ تاش سٍي
هاّياى سٍدخاًِ اي ًـاى دٌّذُ تاحيشات فَاهل صيؼاتي اص قثيال دهاا،
ػشفت جشياى آب ٍ تؼتش دس شاکٌؾ ٍ فشاٍاًي هاّياى هختلاا اػات
( .)10ٍ9 ،8دس ايؼتگاُ دٍم تاحيشات دهايي تِ فلات ٍجاَد ؼااب آب
گشم دس تٌَؿ هاّياى هـخق اػت .فالٍُ تش ايي تاحيش ػذ يااهچي تاش

1- Barbus barbulus
2- Barbus capito
3- Barbus lacerta
4- Capoeta capoeta
5- Cyprinus carpio
6- Cephalus Leciscus
7- Alburnus Sp
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عثقِتٌذي سٍدخاًِ تاش اػااع تـااتِ ايؼاتگاُ ّاا اص لحااػ
تشکية تٌاَؿ ٍ ؿااخق ؿااًَى ٍ ّانچٌايي اساهتشّااي فيضيکاي ٍ

جعفزساده و هوكاراى

هالحؾات صيؼت هحيغي جْت غٌي تش ؿذى تٌَؿ گًَِ اي گًَِ ّااي
ًا ذيذ ؿذُ اقذام ًوَد.

ؿيويايي ،ايؼتگاُ ّاي چْاسم ٍ ٌجن سا دس يک ػغح ٍ تايتش اص تقياِ

ًتايا ايي تحقيق ًـاى دادکِ ًتاايا ؿااخق ؿااًَى کااهال

ٍ ايؼتگاُ ّاي اٍل ٍ دٍم سا دسيک عثقِ ٍ دس ستثاِ تقاذي ٍ ٍضاقيت

هٌغثق تش ًتايا اسصياتي کيفي ٍ فيضيکَ ؿيويايي سٍدخاًِ هي تاؿذ .تاا

کيفي ايؼتگاُ ػَم سا دس ٍضقيت جذاگاًِ ٍ سدُ آخش قشاس داد.

تَجِ تِ اييکِ ًتاايا اسصيااتي فيضيکَؿايويايي تايياذ کٌٌاذُ اسصيااتي

اص تيي سفتي هکاىّاي هٌاػة تخان سياضي يکاي اص دييال
فوذُ سٍ تِ صٍال سفتي ٍ کاّؾ جوقيت تشخي اص گًَِ هايتاؿاذ .اياي

کيفي غٌاي گًَِ اي ٍ کوي ؿاًَى تَدُ اػت ،لزا اػاتفادُ اص هاّيااى
هي تَاًذ ؿاخق خَتي تشاي اسصياتي کيفي سٍدخاًِ تاؿذ.

اهااش تافااج ؿااذُ تااا گًَااِّااايي اص هاّياااى دس هقااشم تْذيااذ قااشاس
گيشًذّ.نچٌيي جوقيت تشخي گًَِّا کِ داساي جوقيت ّاي هٌاػاة

سپاط گشاري

دس گزؿتِ تَدُاًذ ،اهاشٍصُ سٍ تاِ کااّؾ گزاؿاتِ کاِ اص جولاِ اياي

اص ّوکاسي كاويواًِ آقايااى اليااع حااتوي ٍ ػاشکاس خااًن ًگايي

هاّياى تاستَع هاّي 1هايتاؿاذ .دييلاي کاِ هاي تاَاى تاشاي صٍال ٍ

جقفشصادُ تٍِيظُ ًوًَاِ تاشداس هحتاشم آقااي هٌْاذع اهياشي کواال

اًقشام آى ّا فٌَاى ًوَد ،كيذ تيؾ اص حذً ،اهٌاػاة ؿاذى هٌااعق

قذسداًي ٍتـکش سا داسين.

تَليذ هخلي ٍ هحذٍد ؿذى صيؼتگاُّا اػت .تا تَجِ تِ اييکِ تااستَع
هاّي اص گًَِ ّايي هيتاؿذکِ ًيااص تاِ حفاؽات داسد ،جوقيات ّااي
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جشياى،گل آلَدگي ٍ فقش هَاد تٌتيکاي تاا هٌـاا گيااّي ٍفلالّااي
هتفاٍت اؿاسُ کشد .فشآيٌذّاي هازکَس دس سٍدخاًاِ قاضل اٍصى صًجااى
ًيض تش جوقيت هاّياى تاحيش هٌفي داؿتِ اػت (.)19
ايي سٍدخاًِ ًيض ّواًٌذ ػاايش سٍدخاًاِ ّاا داساي هـاکالت
صيؼت هحيغي ؿاهل آلَدگي ّاي ؿْشي ٍ سٍػاتايي ،آلاَدگي ّااي
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