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Abstrac
The aim of this study was to determinate the
effect of trout farm sewage on fecundity and
diversity of macro invertebrate benthoses with
some biological indices. This study was done on
the Marber River in Semirom city, the southwest
area of Isfahan province. Sampling was took
place in five stations on summer of 2012, monthly
using a Surber sampler (30.5cm×30.5 cm).
Sampling in each station was done in three points
(edges and middle of the river). Captured samples
were fixed in 4% formalin and were taken to the
laboratory. In laboratory animals were collected
with a sieve of 500 microns in diameter springs to
assort and identify to the least level possible
(families and genera). In this study, several
biological parameters such as: Abundance,
Biomass, Similarity, Shannon-Wiener, EPT/
Chironomidae, Margalef richness, Hylsnhvf,
BMWP index and ASPT index was used.
Eventually 20 families, with 10 orders, 7 classes
and 5 phyla were identified.
Keywords: Biological Index, Macro benthic
invertebrates, Marber River, Sewage.
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مقدمٍ
رٚدخب٘ٞٝب ث ٝػٛٙاٖ ثخؾی اس ثزٚتٞبی عجیؼی ٚ
ّٔی وؾٛرٔبٖ إٞیت دار٘ذ .آِٛدٌی آة یىی اس
ٔغبئُ ٔ ٚؾىالتی اعت و ٝأزٚسٛٔ ٜرد تٛج ٝاعت.
٘یبس ث ٝآثشی پزٚری در دٞٝٞبی اخیز ٔٙجز ثٝ
افشایؼ اعتفبد ٜاس ٔٙبثغ آةٞبی داخّی ؽذ ٜاعت .در
وؾٛر ٔب اعتفبد ٜاس رٚدٞب ٟ٘ ٚزٞبی ٔٙبعك
وٞٛغتب٘ی ثٙٔ ٝظٛر تىثیز  ٚپزٚرػ ٔبٞیبٖ عزدآثی
ر٘ٚك فزاٚاٖ یبفت ٚ ٝوؾٛر را در سٔز ٜتِٛیذوٙٙذٌبٖ
ٔبٞی لشَآالی رٍ٘یٗ وٕبٖ در د٘یب لزار داد ٜاعت.
ِٚی ایٗ ٌغتزػ تِٛیذ ،اثزات ٔحیظ سیغتی خٛد را
٘یش ثزجب ٔیٌذارد .خزٚجی ٔشارع پزٚرػ لشَآال
ٔیتٛا٘ذ دارای عٛ٘ ٝع آِٛدٌی ثبؽذ .1 :ثبوتزیٞب،
ٚیزٚطٞب  ٚاٍُ٘ٞب؛  .2دارٞٚب ٌٙ ٚذسداٞبی ٔٛرد
اعتفبد ٜثزای وٙتزَ اٍُ٘ٞب  .3 ٚغذای رعٛة ؽذٚ ٜ
ٔٛاد دفؼی .ایٗ عٛ٘ ٝع آِٛدٌی ث ٝػٛٙاٖ ٕٟٔتزیٗ
ػٛأُ ایجبدوٙٙذ ٜتغییزات فیشیىٛؽیٕیبیی ٚ
ثیِٛٛصیىی در خزٚجی ٔشارع پزٚرػ ٔبٞی ثزٚس
ٔیوٙذ ( Camargo et al., 2011; Naderi et
 .)al., 2005اس جّٕٕٟٔ ٝتزیٗ جٛأغ حیبتی رٚدخب٘ٝ
ٟ٘ ٚزٞب ،ثشري ثیٟٔزٌبٖ وفشی ٞغتٙذ .ایٗ
ٔٛجٛدات لبدر ٞغتٙذ تغییزات ویفیت آة را ٘ؾبٖ
داد ٚ ٜث ٝػٛٙاٖ ؽبخـٞبی سیغتی ،در ؽٙبخت
تغییزات ٔحیغی ٔٛرد اعتفبد ٜلزار ٌیز٘ذ .آِٛدٌی
٘بؽی اس ٚرٚد پغبة ث ٝرٚدخب٘ ٝعی فزآیٙذٞبی
ٔختّف ٔیتٛا٘ذ ٔٙبثغ غذایی اوٛعیغتٓ رٚدخب٘ ٝرا
تغییز داد ٚ ٜؽزایظ جذیذی را ثزای ثشري ثیٟٔزٌبٖ
وفشی ایجبد ٕ٘بیذٌٞٝ٘ٛ .بی ٔتؼّك ث ٝثشري
ثیٟٔزٌبٖ وفشی ٘غجت ث ٝػٛأُ س٘ذ ٚ ٜغیزس٘ذٜ
ٔحیغی اس خٛد ٚاوٙؼ ٘ؾبٖ داد ٚ ٜثز ایٗ اعبط
عبختبر جٕؼیتی آٟ٘ب ث ٝػٛٙاٖ ؽبخـ اس ٚضؼیت
ػٕٔٛی اوٛعیغتٓٞبی آثی ٔٛرد تٛج ٝلزار ٔیٌیزد.
در ٚالغ ؽبخـ سیغتی ٘ؾبٖدٙٞذٚ ٜضؼیت
ثیِٛٛصیىی ٔٙبثغ آثی ثٛد ٜو ٝثز اعبط جٕؼیت
ثیٟٔزٌبٖ وفشی  ٚدأ ٝٙتحُٕ آٟ٘ب ث ٝآِٛدٌی

ٔیثبؽٙذٔ .شارع پزٚرػ ٔبٞی ث ٝػٛٙاٖ یه تٟذیذ
ثزای جٛیجبرٞبی ٔٙبعك ٔزتفغ ثٝؽٕبر ٔیآیٙذ.
ٔخقٛفبً در دٚرٜٞبیی ؤ ٝیشاٖ آة وٓ اعت
( .)Zivic et al., 2009ث ٝعٛری و ٝدر تبثغتبٖ ثب
ؽذت ٌزفتٗ فؼبِیت ٔشارع  ٚافشایؼ تِٛیذ ٘ٛتزیٙت
ٞب ،وبٞؼ دثی آة  ٚافشایؼ دٔب ،آثبر پغبة ٔشارع
ثز اوٛعیغتٓ رٚدخب٘ ٚ ٝویفیت آة آٖ ؽذت ثیؾتزی
پیذا ٔیوٙذ (.)Naderi et al., 2005
ثب تٛج ٝثٛٔ ٝارد اؽبر ٜؽذ٘ ٚ ٜظز ث ٝتأثیزات
ٌشارػ ؽذ ٜپغبة ٔشارع پزٚرػ ٔبٞی ثز رٚدخب٘ٞٝب
اس یه ع ٚ ٛإٞیت ثشري ثی ٟٔزٌبٖ وفشی ثٝ
ػٛٙاٖ ٕٟٔتزیٗ ؽبخقٟبی ٚضؼیت عالٔت
رٚدخب٘ٞٝب  ٚػذْ ٚجٛد اعالػبت تأثیز پغبةٞب در
رٚدخب٘ٔ ٝبرثز اس عٛی دیٍز ،در تحمیك حبضز ثٝ
ثزرعی اثز پغبة ٔشارع تىثیز  ٚپزٚرػ لشَآالی
رٍ٘یٗ وٕبٖ ثز جٛأغ ثشري ثیٟٔزٌبٖ وفشی
رٚدخب٘ٔ ٝبرثز اعتبٖ اففٟبٖ پزداخت ٝؽذ تب اس ایٗ
عزیك اثزات ٔشارع پزٚرػ لشَآال در رٚدخب٘ ٝثب
ارسػ اوِٛٛصیه ٔبرثز خقٛفبً در ٔبٜٞبی وٓ آثی
و ٝتالعٓ  ٚخٛدپبالیی وٕتزی در رٚدخب٘ٚ ٝجٛد
داردٛٔ ،رد ارسیبثی لزار ٌیزد.
مًاد ي ريشَا
ایٗ تحمیك ثز رٚی رٚدخب٘ٔ ٝبرثز یىی اس ثشرٌتزیٗ
رٚدخب٘ٞٝبی اعتبٖ اففٟبٖ ٚالغ در ؽٟزعتبٖ عٕیزْ
ثب ارتفبع ٔتٛعظ ٔ 2400تز اس عغح دریب  ٚعٔ َٛغیز
ٕ٘ٝ٘ٛثزداری حذٚداً  5ویّٔٛتز اس رٚعتبی خبوذا٘ ٝتب
ثؼذ اس پُ ؽٟیذ ثٟؾتی ا٘جبْ ٌزفتٔ 3 .شرػٝ
پزٚرػ ٔبٞی در ٔغیز ٕ٘ٝ٘ٛثزداری دایز اعت وٝ
فبفّ ٝوبرٌب ٜا ٚ َٚد ْٚحذٚد ٔ 2000تز  ٚفبفّٝ
وبرٌب ٜد ٚ ْٚع ْٛحذٚد ٔ 250تز اعت 5 .ایغتٍبٜ
جٟت ٕ٘ٝ٘ٛثزداری ا٘تخبة ؽذ و ٝاِٚیٗ ایغتٍبٜ
حذٚد ٔ 200تز ثبالتز اس وبرٌب ٜپزٚرػ ٔبٞی ا،َٚ
دٔٚیٗ ایغتٍب ٜحذٚد ٔ 100تز ثؼذ اس وبرٌب ٜپزٚرػ
ٔبٞی ا ٚ َٚعٔٛیٗ ایغتٍب ٜحذٚد ٔ 50تز ثؼذ اس

ثیبتی ٕٞ ٚىبراٖ :اثز پغبة ٔشارع تىثیز  ٚپزٚرػ لشَآالی ...

وبرٌب ٜپزٚرػ ٔبٞی د ٚ ْٚچٟبرٔیٗ ایغتٍب ٜحذٚد
ٔ 50تز ثؼذ اس وبرٌب ٜپزٚرػ ٔبٞی عٔ ْٛیثبؽذ .در
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ٟ٘بیت پٙجٕیٗ ایغتٍب ٜحذٚد ٔ 2000تز ثؼذ اس
وبرٌبٜٞبی پزٚرػ ٔبٞی ٔیثبؽذ (٘مؾ ٚ1ٝجذ.)1َٚ

نقشه ٘ .1مؾ ٝرٚدخب٘ٔ ٝبرثز  ٚایغتٍبٜٞبی ٕ٘ٝ٘ٛثزداری
جدول ٔ .1ؾخقبت ٔشارع ٔٛرد ٔغبِؼ ٝرٚدخب٘ٔ ٝبریز اعتبٖ اففٟبٖ
اعٕبػیّی
فذٚی ٚچزاغی
ٌغتزػ آثشیبٖ سایٙذ ٜرٚد
٘بْ وبرٌبٜ
ثبالی پُ ؽٟیذ ثٟؾتی سیز پُ ؽٟیذ ثٟؾتی
خبوذا٘ٝ
ٔحُ وبرٌبٜ
پزٚرػ
پزٚرػ
تىثیز  ٚپزٚرػ
٘ٛع وبرٌبٜ
600
1500
3000
ٔغبحت وُ (ٔتزٔزثغ)
560
1000
2000
ٔغبحت فؼبَ (ٔتز ٔزثغ)
20
10
30
ظزفیت اعٕی وبرٌب( ٜتٗ)
53
21
128
ظزفیت ٚالؼی وبرٌب( ٜتٗ)
رٚدخب٘ٝ
رٚدخب٘ٝ
رٚدخب٘ٝ
ٔٙجغ تبٔیٗ آة
400
200
2000
دثی آة ٚرٚدی (ِیتز /ثب٘ی)ٝ
فزٚردیٗ  ،اردیجٟؾت
اردیجٟؾت
اعفٙذ ،فزٚردیٗ ،اردیجٟؾت
سٔبٖ رٞبعبسی ثچٔ ٝبٞی
 10اِی 11
 10اِی 11
 10اِی 11
ٔیبٍ٘یٗ دٚر ٜپزٚرػ (ٔب)ٜ
وٙغب٘تزٜ
وٙغب٘تزٜ
وٙغب٘تزٜ
٘ٛع غذا
2
2
2
تؼذاد دفؼبت رٚسا٘ ٝغذا دٞی در تبثغتبٖ
60
33
150
ٔمذار غذای ٔقزفی در رٚس (ویٌّٛزْ)

ٕ٘ٝ٘ٛثزداری در فقُ تبثغتبٖ ،در ٔبٜٞبی تیز،
ٔزداد  ٚؽٟزیٛر عبَ ٔ 1391بٞیب٘ ٝیهثبر در
ایغتٍبٜٞبی ٕ٘ٝ٘ٛثزداری فٛرت ٌزفت .در ٞز
ایغتٍب ٜع٘ ٝمغ( ٝوٙبرٜٞب ٚ ٚعظ رٚدخب٘ )ٝا٘تخبة
ؽذ ٕٞ ٚشٔبٖ در ایغتٍبٜٞب دٔبی ،دثی  pH ٚآة ٘یش
ا٘ذاسٌٜیزی ؽذ ( ;Camargo et al., 2011
ٕٝ٘ٛ٘ .)Naderi et al., 2005ثزداری اس وفشیبٖ ثب
اعتفبد ٜاس ٕ٘ٝ٘ٛثزدار عٛرثز ثب اثؼبد (30/5×30/5
عب٘تیٔتز) ثب چؾٕ ٝتٛر ٔ 500یىز ٖٚا٘جبْ ؽذ.
دعتٍب ٜدر جٟت خالف جزیبٖ آة در رٚدخب٘ٔ ٝغتمز
 ٚدر داخُ وبدر ٕ٘ٝ٘ٛثزداری اثتذا عًٞٙب ث ٝآرأی

ثب ثزط ؽغت ٝتب ٔٛجٛدات ٛٔ ٚاد چغجیذ ٜث ٝآٖ وٙذٜ
 ٚثٕٞ ٝزا ٜجزیبٖ آة ث ٝداخُ تٛری لیفی ٞذایت
ؽ٘ٛذ .در ٟ٘بیت وف ثغتز رٚدخب٘ ٝرا در داخُ وبدر تب
ػٕك  5عب٘تیٔتز ث ٝآرأی ث ٓٞ ٝسد ٜتب ٔٛجٛدات
رٚا٘ ٝلیف ٌزد٘ذٔ .حتٛیبت در ٖٚتٛری لیفی ضٕٗ
ؽغتؾ ،ٛث ٝداخُ تؾت پالعتیىی ٔٙتمُ ؽذٚ ٜ
عغح عًٞٙبی ثبلیٕب٘ذ ٜداخُ تؾت ث ٝآرأی ثزط
وؾیذ ٜؽذ ٜتب ٔٛجٛدات چغجیذ ٜث ٝعًٞٙب در داخُ
تؾت لزار ٌیز٘ذٔ .حتٛیبت در ٖٚتؾت در داخُ یه
ظزف پالعتیىی ریخت ٝؽذ ٚ ٜثب فزٔبِیٗ  4درفذ
تثجیت ؽذٛٔ .اد ٛٔ ٚجٛدات وفشی جٕغآٚری ؽذ ٜدر
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ٞز ٕ٘ ٝ٘ٛاس ظزٚف ٕ٘ ،ٝ٘ٛث ٝداخُ یه اِه
آسٔبیؾٍبٞی ثب لغز چؾٕٔ 500ٝیىزٙٔ ٖٚتمُ ؽذٚ ٜ
جذاعبسی ؽذ٘ذ .پظ اس جذاعبسی ،ؽٙبعبیی تب
پبئیٗتزیٗ عغح ٕٔىٗ (خب٘ٛاد ٚ ٜجٙظ) فٛرت
ٌزفت .ثزای ؽٙبعبیی ٔٛجٛدات اس ِٛح آسٔبیؾٍبٞی
 ٚوّیذٞبی ؽٙبعبیی ٔؼتجز ( Camargo et al.,
 )2001اعتفبد ٜؽذٛٔ .جٛدات ؽٙبعبیی ؽذ ٜدر داخُ
ظزٚف وٛچه ؽیؾٝای ثب اعتفبد ٜاس فزٔبِیٗ 4
درفذ ،تثجیت ٍٟ٘ ٚذاری ؽذ٘ذ .اعالػبت ث ٝدعت
آٔذ ٜدر فزْٞبیی و ٝلجالً ثذیٗ ٔٙظٛر تٟی ٝؽذ٘ذ
ثجت ٌزدیذ.
در ایٗ ٔغبِؼ ٝاس ؽبخـٞبی ثیِٛٛصیه ؽبُٔ
یٟٔزٌبٖ وفشی
تزاوٓ (تؼذاد وُ خب٘ٛادٜٞبی ثشري ث 
ؽٙبعبیی ؽذ( EPT1/Chironomidae ،)ٜدرفذ
تؼذاد خب٘ٛادٜٞبی ع ٝراعت ٝیه رٚسٜٞب ،ثٟبرٜٞب ٚ
ثبَٔٛداراٖ اس وُ جٕؼیت ؽیزٔٛ٘ٚیذٕٝ٘ٛ٘ ٜثزداری
ؽذ ،)ٜؽبخـ ٞیّغٟٛٙف (ثز اعبط ارسیبثی درجبت
ٔختّف ٔمبٔٚت ث ٝآِٛدٌی آِی در ثٙذپبیبٖ رٚدخب٘ٝ
ؽبُٔ حؾزات ،جٛرپبیبٖ ٘ ٚبجٛرپبیبٖ در عغح
خب٘ٛاد ٜاعت و ٝاس ففز ثزای ٔٛجٛدات ثغیبر حغبط
ث ٝآِٛدٌی تب د ٜثزای ٔٛجٛدات ثغیبر ٔمب ْٚثٝ
آِٛدٌی تمغیٓ ٔیؽٛد) ،ؽبخـ BMWP2
(جٕغآٚری ٌزٜٞٚبی وفشیبٖ ،ؽٙبعبیی  ٚارسیبثی تٟٙب
در عغح خب٘ٛاد ٜعپظ ثٞ ٝز خب٘ٛاد ٜأتیبسی ٘غجت
دادٔ ٜیؽٛد ،ث ٝعٛری و ٝخب٘ٛادٜای و ٝوٕتزیٗ
ٔمبٔٚت را در ثزاثز آِٛدٌی دارد ،ثیؾتزیٗ أتیبس را ثٝ
خٛد اختقبؿ ٔیدٞذ  ٚثبِؼىظ) ،ؽبخـ ASPT3
(ؽبخـ ٔتٛعظ ٞز عجم ٝث ٝفٛرت ٔیبٍ٘یٗ درجٝ
ٔمبٔٚت تٕبْ ٌٞٝ٘ٛبی ٔٛجٛد در جٕؼیت ثیٟٔزٌبٖ
وفشی ٔحبعجٔ ٝیؽٛد) اعتفبد ٜؽذ.
دادٞبی ٔزثٛط ث ٝآ٘بِیشٞبی ٔختّف ثقٛرت

1. Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera
2. Biological Monitoring Working Party
3. Average Score Per Taxen

ٔیبٍ٘یٗ±خغبی اعتب٘ذارد ( mean±standard

 )error of meanثیبٖ ؽذ ٜاعت .اختالف ثیٗ ایٗ
دادٜٞب ٔ ٚمبیغٔ ٝیبٍ٘یٗ ٕ٘ٞٝ٘ٛب در تیٕبرٞبی
ٔختّف ثب آ٘بِیش ٚاریب٘ظ یىغزفOne-Way ( ٝ
 )ANOVAدر ٘زْافشار  SPSS 11.5ا٘جبْ  ٚدر
فٛرت ٚجٛد اختالف ٔؼٙیدار ثیٗ ٌزٜٞٚب ،پظ
آسٔ Duncan ٖٛثزای ٔمبیغ ٝدٚث ٝدٚی دادٜٞب
اعتفبد ٜؽذ  ٚاختالف در عغح اعٕیٙبٖ ثبالی %95
( )P<0/05پذیزفتٔ ٝی ؽذ .ثزای تؼییٗ ٚجٛد ارتجبط
خغی ٔ ٚیشاٖ اس آسٕٔٞ ٖٛجغتٍی پیزع ٖٛاعتفبدٜ
ؽذ.
وتایج
در ثزرعی دٔبی آة رٚدخب٘ ٝدر ایغتٍبٜٞبی ٔختّف در
تبثتبٖ ٔؾخـ ؽذ و ٝتغییزات دٔب در ایٗ فقُ
٘ٛعب٘ی سیبدی ٘ذاؽت .وٕتزیٗ ٔیشاٖ دٔب در تیزٔب ٚ ٜدر
ایغتٍب 15( 1 ٜدرج ٝعب٘تیٌزاد)  ٚثبالتزیٗ دٔب ٔزثٛط
ث ٝایغتٍب 5 ٜدر ؽٟزیٛر ( 20درج ٝعب٘تیٌزاد) ثجت ؽذ.
ٕٞچٙیٗ در ایٗ فقُ ثیؾتزیٗ ٔمذار دثی ٔزثٛط ثٝ
تیزٔبٔ 6/3( ٜتزٔىؼت) وٕتزیٗ ٔمذار آٖ ٔزثٛط ثٝ
ؽٟزیٛرٔبٔ 5/8( ٜتزٔىؼت) ثٛد (جذ.)2 َٚ
جدول ٔ .2یشاٖ دثی در ٔبٜٞبی ٔختّف رٚدخب٘ٔ ٝبرثز اعتبٖ
اففٟبٖ
ٔبٜ
دثی (ٔتز ٔىؼت)

تیز
6/3

ٔزداد
6/1

ؽٟزیٛر
5/8

ثٝعٛر وّی در ٔذت ثزرعی ٕٝ٘ٛ٘ ٚثزداری اس

جٕؼیت ثشري ثیٟٔزٌبٖ وفشی رٚدخب٘ٔ ٝبرثز20،
خب٘ٛاد ٜؽٙبعبئی ؽذ٘ذ و ٝث 10 ٝراعت 7 ٚ ٝرد5 ٚ ٜ
،Plathyhelminthes
،Artropoda
ؽبخٝ
 Coelenterata ٚ Mollusca ،Annelidaتؼّك
داؽتٙذٕٞ .چٙیٗ ؽٙبعبیی ثؼضی اس ایٗ خب٘ٛادٜٞب تب
حذ جٙظ فٛرت ٌزفت .ثٝعٛر وّی در ٔجٕٛع در
وُ ایغتٍبٜٞبی ٕ٘ٝ٘ٛثزداری در ع َٛعٔ ٝبٜ

ثیبتی ٕٞ ٚىبراٖ :اثز پغبة ٔشارع تىثیز  ٚپزٚرػ لشَآالی ...

ٕ٘ٝ٘ٛثزداری اس ثشري ثیٟٔزٌبٖ وفشی در رٚدخب٘ٝ
ٔبرثز  10236ػذد ثٙتٛس ؽٙبعبیی ؽذ٘ذ و ٝحذاوثز
فزاٚا٘ی آٟ٘ب  4916/67ػذد در ٔتزٔزثغ در ایغتٍب1 ٜ
در ٔزدادٔب ٚ ٜحذالُ فزاٚا٘ی آٖ  593/33ػذد در
ٔتزٔزثغ در ایغتٍب 3 ٜدر ؽٟزیٛرٔب ٜثٛد .در ع َٛعٝ
ٔبٕٝ٘ٛ٘ ٜثزداری راعت ٝدٚثبالٖ ( )Dipteraثب (36/4
درفذ)غبِت ثٛد و ٝیىی اس ٔتٛٙعتزیٗ  ٚثشريتزیٗ
راعتٞٝبی حؾزات آثشی ٔیثبؽذ 6 .خب٘ٛاد ٜاس ایٗ
راعت ٝؽٙبعبیی ؽذ و ٝثیؾتزیٗ ع ٟٓرا د ٚخب٘ٛادٜ
(٘ )Chironomidae( ٚ )Simuliidaeغجت ث ٝعبیز
خب٘ٛادٜٞبی ایٗ راعت ٝداؽتٙذ .پظ اس راعت ٝدٚثبالٖ،
راعت ٝیىزٚسٜٞب یب سٚدٔیزاٖ ( )Ephemeropteraاس
٘ظز فزاٚا٘ی ( 33/9درفذ) ثزخٛردار ثٛد٘ذ .اس ایٗ
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راعت 3 ٝخب٘ٛاد ٜؽٙبعبیی ؽذ و ٝدر ثیٗ آٟ٘ب جٙظ
 Baetisاس خب٘ٛاد Baetidae ٜثیؼتزیٗ افزاد ایٗ
راعت ٝرا در ایغتٍبٜٞبی ٔٛرد ثزرعی تؾىیُ ٔیداد.
رتج ٝثؼذی راعت ٝثبَٔٛداراٖ(23/59( )Trichoptera
درفذ) ثٛد .اس ایٗ راعت 4 ٝخب٘ٛاد ٜؽٙبعبیی ؽذ وٝ
خب٘ٛاد Hydropsychidae ٜدر  ٕٝٞایغتٍبٜٞب
ثیؼتزیٗ جٕؼیت ایٗ راعت ٝرا تؾىیُ ٔیداد .راعتٝ
ثٟبرٜٞب ( )Plecopteraو ٝاػضبی ٔتؼّك ث ٝآٖ
ػٕذتبً اس ٌزٜٞٚبی حغبط ث ٝآِٛدٌی ثؾٕبر ٔیر٘ٚذ،
ثب  4/6درفذ جٕؼیت ثشري ثیٟٔزٌبٖ وفشی در ایٗ
رٚدخب٘ ٝرا تؾىیُ ٔیداد٘ذ .تٟٙب خب٘ٛاد ٜؽٙبعبیی
ؽذ ٜاس ایٗ راعت ٝدر ایغتٍبٜٞبی ٔٛرد ثزرعی
خب٘ٛاد Perlidae ٜثٛد (جذ.)3 َٚ

جدول ٛٔ .3جٛدات ؽٙبعبیی ؽذ ٜرٚدخب٘ٔ ٝبرثز اعتبٖ اففٟبٖ
جٙظ

خب٘ٛادٜ

راعتٝ

ردٜ

Dugesia
Rhithrogena
Heptogenia
Epeorus
Baetis
Centroptilum

Planariidae

Tricladida

Turbellaria

Dicranota

Gammarus

Ecdyonuridae
Ephemeroptera
Baetidae
Perlidae
Limnephilidae
Hydropsychidae
Rhyacophilidae
Psycomyiidae
Limoniidae
Tabanidae
Tipulidae
Simuliidae
Chironomidae
Gammaridae
Physidae
Erpobdellidae
Lumricidae

ٔمبیغ٘ ٝتبیج حبفُ اس ثزرعی ؽبخـ تزاوٓ
٘ؾبٖ ٔیدٞذ و ٝدر عٔ ٝبٕٝ٘ٛ٘ ٜثزداری ،ایٗ
ؽبخـ ؽجی ٓٞ ٝثٛد ٚ ٜثیٗ ایغتٍب 5 ٚ 1 ٜثب ثمیٝ
ایغتٍبٜٞب ،تفبٚت ٔؼٙیداری ٚجٛد دارد ()P<0/05؛ ثب
ایٗ تفبٚت و ٝدر ٔب ٜؽٟزیٛر ثیٗ ایغتٍب 1 ٜثب ٓٞ 5

Plecoptera
Trichoptera

Insecta

Diptera

Amphipoda

Lmbricida

Crustacea
Gastropoda
Hirudinae
Oligochaeta
Hydrozoa

تفبٚت ٔؼٙیداری ٚجٛد دارد ( .)P<0/05در ثیٗ
ایغتٍبٜٞب در ٔجٕٛع ،ثیؾتزیٗ ٔیبٍ٘یٗ ؽبخـ
تزاوٓ ٔزثٛط ث ٝایغتٍب ٜا َٚدر ٔزداد ٔب ٜثٛدٚ ٜ
وٕتزیٗ ٔیبٍ٘یٗ ؽبخـ تزاوٓ ٔزثٛط ث ٝایغتٍبٜ
ع ْٛدر ؽٟزیٛرٔب ٜثٛد ٜاعت .اس دیذ وّی در تٕبٔی

ٔجّ ٝػّٕی ـ پضٞٚؾی سیغتؽٙبعی جب٘ٛری تجزثی ،عبَ ع ،ْٛؽٕبر ٜچٟبرْ ،پیبپی دٚاسد ،ٓٞثٟبر 1394
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 ٚعپظ ر٘ٚذ وبٞؾی تب ایغتٍب ٜپٙجٓ و ٝدٚثبرٜ
افشایؼ ٔییبفت ،پیؼ ٔیٌزفت.

ٔبٜٞب ٔیشاٖ ؽبخـ تزاوٓ ثؼذ اس ایغتٍب ٜؽبٞذ (لجُ
اس پزٚرػ ٔبٞی) ث ٝیىجبر ٜوبٞؼ چؾٍٕیزی داؽت
a

a
a

a
a

b
c
c

b

b

c

ؽٟزیٛر

فراوانی

b

b
b

b

تیز

ٔزداد
ایستگاه ها

شکل  .1ؽبخـ تزاوٓ در ایغتٍبٜٞبی رٚدخب٘ٔ ٝبرثزاعتبٖ اففٟبٖ (ٔیبٍ٘یٗ تؼذاد در ٔجٕٛع ایغتٍبٜٞب) .حزٚف ٔتفبٚت عتٖٞٛب
٘ؾبٖدٙٞذٔ ٜؼٙی داری ایغتٍبٜٞبی ٔختّف ٔیثبؽذ.

ٔؼٙیداری ٚجٛد ٘ذارد .در ثیٗ ایغتٍبٜٞب در ٔجٕٛع،
ثیؾتزیٗ ٔیبٍ٘یٗ ؽبخـ ٔ EPT/Chirزثٛط ثٝ
ایغتٍب ٜپٙجٓ درٔزدادٔب ٜثٛد ٚ ٜوٕتزیٗ ٔیبٍ٘یٗ ایٗ
ؽبخـ ٔزثٛط ث ٝایغتٍب ٜد ْٚدر تیزٔب ٜاعت .در حبِت
وّی در تٕبٔی ٔبٜٞب ٔیشاٖ ایٗ ؽبخـ در ایغتٍب ٜدْٚ
 ٚچٟبرْ ر٘ٚذ وبٞؾی  ٚدر ایغتٍب ٜعٚ ْٛپٙجٓ ر٘ٚذ
افشایؾی داؽت ٝاعت.

ٔمبیغ٘ ٝتبیج حبفُ اس ثزرعی ؽبخـ EPT/Chir

٘ؾبٖ ٔیدٞذ و ٝدر عٔ ٝبٕٝ٘ٛ٘ ٜثزداری ،ایٗ ؽبخـ
در تیزٔب ٚ ٜؽٟزیٛرٔب ٜایغتٍب 5 ٚ 1 ٜثب ایغتٍبٜٞبی
دیٍز تفبٚت ٔؼٙیدار داؽت ٝدر تیزٔب٘ ٜیش ثیٗ
ایغتٍبٜٞبی  5 ٚ 1تفبٚت ٔؼٙیداری ٚجٛد دارد
( .)P<0/05در ٔزدادٔب ٜثیٗ  ٕٝٞایغتٍبٜٞب تفبٚت
ٔؼٙیداری ٚجٛد دارد ثجش ایغتٍب 4 ٚ 2 ٜو ٝتفبٚت
a
a

a
b

a
c
b
b

c
b

ؽٟزیٛر

d

d

ٔزداد

c

c

تیز

ایستگاه ها

شکل ٕٛ٘ .2دار ؽبخـ  EPT/Chirدر ایغتٍبٜٞبی ٔختّف رٚدخب٘ٔ ٝبرثزاعتبٖ اففٟبٖ (ٔیبٍ٘یٗ ػذدی در ایغتٍبٜٞبی ٔختّف).
حزٚف ٔتفبٚت عتٖٞٛب ٘ؾبٖدٙٞذٔ ٜؼٙیداری ایغتٍبٜٞبی ٔختّف ٔیثبؽذ.

EPT/Chir

b

ثیبتی ٕٞ ٚىبراٖ :اثز پغبة ٔشارع تىثیز  ٚپزٚرػ لشَآالی ...

ٔمبیغ٘ ٝتبیج حبفُ اس ثزرعی ؽبخـ
ٞیّغٟٛٙف ٘ؾبٖ ٔیدٞذ و ٝدر عٔ ٝبٕٝ٘ٛ٘ ٜثزداری،
ایٗ ؽبخـ در تیز ٔ ٚزدادٔب ٜثیٗ ایغتٍبٜٞبی 5 ٚ 1
ثب عبیز ایغتٍبٜٞب تفبٚت ٔؼٙیداری ٚجٛد دارد
(ٕٞ .)P<0/05چٙیٗ ایغتٍب 4 ٚ 2 ٜثب ایغتٍب٘ 3 ٜیش
تفبٚت ٔؼٙیداری ٚجٛد دارد ( .)P<0/05در
ؽٟزیٛرٔب ٜث ٝجش ایغتٍب 4 ،2 ٚ 3 ،2 ٜثیٗ ایغتٍبٜٞب
تفبٚت ٔؼٙیداری ٚجٛد دارد ( .)P<0/05یؼٙی ثیٗ
ایغتٍب ٚ 1 ٜایغتٍب 5 ٜتفبٚت ٔؼٙی دار ٚجٛد دارد ٚ

a
b

a

ab

ab

a
c

c

ؽٟزیٛر

a

b

c

c

ٔزداد

شاخص هیلسنهوف

d

ٕٞچٙیٗ ثیٗ ایغتٍب ٚ 4 ٜایغتٍب ٓٞ 3 ٜتفبٚت
ٔؼٙیدار ٚجٛد دارد ( .)P<0/05ثیؾتزیٗ ٔیشاٖ ایٗ
ؽبخـ در ایغتٍب ٜچٟبرْ در ؽٟزیٛرٔب ٜثٛد ٜاعت.
وٕتزیٗ ٔیشاٖ ایٗ ؽبخـ و٘ ٝؾبٍ٘ز پبنتزیٗ
ایغتٍب ٜثٛد ٔزثٛط ث ٝایغتٍب ٜپٙجٓ در ؽٟزیٛرٔبٜ
ثٛد .آِٛدٜتزیٗ ایغتٍبٜٞب ث ٝتزتیت ایغتٍبٜٞبی ٚ 4
 2 ٚ 3در ؽٟزیٛرٔب 4 ٚ 2 ٜدر تیز ٔ ٚزدادٔب ٜثٛدٜا٘ذ.
ثیؾتزیٗ ٔیشاٖ آِٛدٌی در ایغتٍب 4 ٜدر ؽٟزیٛرٔبٜ
ثجت ؽذ (جذ.)4 َٚ

b
c
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تیز

ایستگاه ها

شکل ٕٛ٘ .3دار ؽبخـ ٞیّغٟٛٙف در ایغتٍبٜٞبی ٔختّف رٚدخب٘ٔ ٝبرثزاعتبٖ اففٟبٖ (ٔیبٍ٘یٗ ػذدی در ایغتٍبٜٞبی ٔختّف).
حزٚف ٔتفبٚت عتٖٞٛب ٘ؾبٖدٙٞذٔ ٜؼٙیداری ایغتٍبٜٞبی ٔختّف ٔیثبؽذ.
جدول  .4ثزآٚرد درج ٝآِٛدٌی ٔٛاد آِی ثز اعبط ؽبخـ ٞیّغٟٛٙف در رٚدخب٘ٔ ٝبرثز اعتبٖ اففٟبٖ
ٔبٜ
ایغتٍبٜ
احتٕبَ آِٛدٌی آِی ثغیبر ا٘ذن احتٕبَ آِٛدٌی آِی ثغیبر ا٘ذن
1
آِٛدٌی آِی ٘غجتبً لبثُ ٔالحظ ٝآِٛدٌی آِی ٘غجتبً لبثُ ٔالحظٝ
2
احتٕبَ ٔمذار آِٛدٌی آِی
احتٕبَ ٔمذار آِٛدٌی آِی
3
آِٛدٌی آِی ٘غجتبً لبثُ ٔالحظ ٝآِٛدٌی آِی ٘غجتبً لبثُ ٔالحظٝ
4
آِٛدٌی آِی ٚجٛد ٘ذارد
آِٛدٌی آِی ٚجٛد ٘ذارد
5
تیز

ٔمبیغ٘ ٝتبیج حبفُ اس ثزرعی ؽبخـ ASTP

٘ؾبٖ ٔیدٞذ و ٝدر عٔ ٝبٕٝ٘ٛ٘ ٜثزداری ،ایٗ
ؽبخـ در ٔ ٕٝٞبٜٞب ؽجی ٓٞ ٝثٛد ٜثیٗ
ایغتٍبٜٞبی  5 ٚ 1ثب عبیز ایغتٍبٜٞب تفبٚت
ٔؼٙیداری ٚجٛد دارد (ٕٞ .)P<0/05چٙیٗ ایغتٍب2 ٜ

ٔزداد

ؽٟزیٛر
احتٕبَ آِٛدٌی آِی ثغیبر ا٘ذن
آِٛدٌی آِی ٘غجتبً لبثُ ٔالحظٝ
آِٛدٌی آِی ٘غجتبً لبثُ ٔالحظٝ
آِٛدٌی آِی ٘غجتبً لبثُ ٔالحظٝ
آِٛدٌی آِی ٚجٛد ٘ذارد

 4 ٚثب ایغتٍب٘ 3 ٜیش تفبٚت ٔؼٙیداری ٚجٛد دارد
( .)P<0/05ثیؾتزیٗ ٔیشاٖ ایٗ ؽبخـ در ایغتٍبٜ
پٙجٓ در تیزٔب ٜثٛد ٜاعت وٕتزیٗ ٔمذار ایٗ ؽبخـ
ٔزثٛط ث ٝایغتٍب ٜد ْٚدر تیز  ٚؽٟزیٛرٔب ٜثٛد ٜاعت
(ؽىُ  ،4جذ.)5 َٚ
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a

a

a

c

a

b

b
c

c

a
b

c

c

c

ٔزداد

ASTP

ؽٟزیٛر

a

تیز

ایستگاه ها

شکل ٕٛ٘ .4دار ؽبخـ  ASTPدر ایغتٍبٜٞبی ٔختّف رٚدخب٘ٔ ٝبرثز اعتبٖ اففٟبٖ (ٔیبٍ٘یٗ ػذدی در ایغتٍبٜٞبی ٔختّف) .حزٚف
ٔتفبٚت عتٖٞٛب ٘ؾبٖدٙٞذٔ ٜؼٙیداری ایغتٍبٜٞبی ٔختّف ٔیثبؽذ.
جدول  .5ویفیت اة ثز اعبط ؽبخـ  ASTPرٚدخب٘ٔ ٝبرثز اعتبٖ اففٟبٖ
ٔبٜ

تیز

ایغتٍبٜ
1
2
3
4
5

ٔزداد

آة ثب ویفیت ٔؾىٛن ث ٝآِٛدٌی آة ثب ویفیت ٔؾىٛن ث ٝآِٛدٌی آة ثب ویفیت ٔؾىٛن ث ٝآِٛدٌی
آة ثب آِٛدٌی ؽذیذ
آة ثب احتٕبَ آِٛدٌی ٔتٛعظ
آة ثب آِٛدٌی ؽذیذ
آة ثب احتٕبَ آِٛدٌی ٔتٛعظ
آة ثب احتٕبَ آِٛدٌی ٔتٛعظ
آة ثب احتٕبَ آِٛدٌی ٔتٛعظ
آة ثب آِٛدٌی ؽذیذ
آة ثب احتٕبَ آِٛدٌی ٔتٛعظ
آة ثب آِٛدٌی ؽذیذ
آة ثب ویفیت ٔؾىٛن ث ٝآِٛدٌی آة ثب ویفیت ٔؾىٛن ث ٝآِٛدٌی آة ثب ویفیت ٔؾىٛن ث ٝآِٛدٌی

ٔمبیغ٘ ٝتبیج حبفُ اس ثزرعی ؽبخـ BMWP

ٔؼٙیداری ٚجٛد دارد ( .)P<0/05ثیؾتزیٗ ٔیشاٖ ایٗ
ؽبخـ در ایغتٍب ٜپٙجٓ در تیزٔب ٜثٛد ٜاعت ٚ
وٕتزیٗ ٔمذار ایٗ ؽبخـ ٔزثٛط ث ٝایغتٍب ٜچٟبرْ
در ؽٟزیٛرٔب ٜثٛد ٜاعت (جذ.)6 َٚ

٘ؾبٖ ٔیدٞذ و ٝدر عٔ ٝبٕٝ٘ٛ٘ ٜثزداری ،ایٗ
ؽبخـ در ٔ ٕٝٞبٜٞب ؽجی ٓٞ ٝثٛد ٚ ٜثیٗ
ایغتٍبٜٞبی  5 ٚ 1ثب عبیز ایغتٍبٜٞب تفبٚت
a
a

a

a

a

a

b
b

ؽٟزیٛر

b

b

ٔزداد

b

b

شاخص BMWP

b

b
b

ؽٟزیٛر

تیز

ایستگاه ها

شکل ٕٛ٘ .5دار ؽبخـ  BMWPدر ایغتٍبٜٞبی ٔختّف رٚدخب٘ٔ ٝبرثز اعتبٖ اففٟبٖ (ٔیبٍ٘یٗ ػذدی در ایغتٍبٜٞبی ٔختّف).
حزٚف ٔتفبٚت عتٖٞٛب ٘ؾبٖدٙٞذٔ ٜؼٙیداری ایغتٍبٜٞبی ٔختّف ٔیثبؽذ.
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جدول  .6ویفیت آة ثز اعبط ؽبخـ  BMWPرٚدخب٘ٝ
ٔبرثز اعتبٖ اففٟبٖ
ٔبٜ

تیز

ٔزداد

ؽٟزیٛر

1

خٛة

خٛة

خٛة

2

ثذ

ٔتٛعظ

ٔتٛعظ

3

ٔتٛعظ

ٔتٛعظ

ٔتٛعظ

4

ٔتٛعظ

ٔتٛعظ

ثذ

5

خیّی خٛة

خٛة

خٛة

ایغتٍبٜ

بحث ي وتیجٍگیری
در ثزرعی ا٘جبْ ؽذ ،ٜالر ٚحؾزات آثشی ٔٛجٛدات
غبِت ف ٖٛوفشیبٖ رٚدخب٘ٔ ٝبرثز را تؾىیُ ٔیداد٘ذ.
ٔحممبٖ سیبدی در ٔغبِؼبت خٛد ث ٝغبِجیت حؾزات
آثشی در تزویت وفشیبٖ ٟ٘زٞب  ٚرٚدخب٘ٞٝب اؽبرٜ
ٕ٘ٛدٜا٘ذ ( .)Karimian, 2006در ثزرعیٞبی ا٘جبْ
ؽذ ٜتٛعظ  (2006) Naderiدر رٚدخب٘ٞ ٝزاس
(ٔبس٘ذراٖ) (2005) Saraei ،در رٚدخب٘ ٝچبفزٚد
(ٌیالٖ) ،ف ٖٛحؾزات آثشی غبِت ثٛد٘ذ٘ .تیج ٝایٗ
تحمیك ثب ٘تبیج ٔحمیمٗ فٛق ٔغبثمت دارد .در ایٗ
تحمیك راعت Diptera ٝثب  6خب٘ٛادٔ ،ٜتٛٙعتزیٗ ٌزٜٚ
حؾزات آثشی ؽٙبعبیی ؽذ ٜاعت ،و ٝدروّیٝ
ایغتٍبٜٞب ٕ٘بیٙذٌب٘ی اس آٟ٘ب یبفت ؽذ .غبِجیت ایٗ
راعت ٝو ٝػٕذتبً اس د ٚخب٘ٛاد ٜؽیزٔٛ٘ٚیذ ٚ ٜعیِٕٛیذٜ
تؾىیُ ؽذ ،ٜدر ایغتٍبٜٞبی ٘ ،4 ٚ 3 ٚ 2ؾبٍ٘ز
تغییزات حبفّ ٝاس ػٛأُ ٔحیغی ثز رٚدخب٘ ٝاعت.
خب٘ٛاد ٜؽیزٔٛ٘ٚیذ ٜاس ٌزٜٞٚبی ٔمب ْٚثٝؽٕبر ٔیرٚد
 ٚاس ٔٛاد آِی در ثغتز تغذیٔ ٝیوٙذٓٞ .چٙیٗ خب٘ٛادٜ
عیِٕٛیذ ٜاس ٘ظز رفتبر تغذیٝای فیّتزوٙٙذ ٜثٛد ٚ ٜاس
ٔٛاد آِی ریش ٔؼّك در آة اعتفبدٔ ٜیٕ٘بیذٛٔ .اد
حبفُ اس فؼبِیتٞبی ٔتبثِٛیه  ٚپظ ٔب٘ذٜٞبی
غذایی ٔبٞیبٖ ،ثٝفٛرت ٔٛاد آِی ٔؼّك در آة ،اس
ػٕذٜتزیٗ اجشای پغبة حبفُ اس وبرٌبٜٞبی پزٚرػ

ٔبٞی ٞغتٙذ وٚ ٝارد ٟ٘زٞب ٔیؽ٘ٛذ .ثٙبثزایٗ افشایؼ
٘غجی آٟ٘ب  ٚتغییز در تزویت جٕؼیت وفشیبٖ،
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ٔیتٛا٘ذ ث ٝدِیُ
ثخقٛؿ در ایغتٍبٜٞبی  4 ٚ 3 ،2
ٚرٚد پغبة حبفُ اس وبرٌب ٜپزٚرػ ٔبٞی در ایٗ
ایغتٍبٜٞب ثبؽذ .ثیؾتزیٗ فزاٚا٘ی راعت ٝدٚثبالٖ،
ٔزثٛط ث ٝخب٘ٛاد Chironomidae ٜثٛد ٜاعت.
در ٔغبِؼٝای و (1996) Sani et al. ٝدر
رٚدخب٘ ٝدٞٚشار ا٘جبْ داد٘ذ ثیؾتزیٗ ع ٟٓرا
خب٘ٛادٜٞبی ؽیزٔٛ٘ٚیذ ٚ ٜعیِٕٛیذ ٜدر ثیٗ افزاد
راعت ٝد ٚثبالٖ داؽتٙذ٘ .تبیج ٔغبِؼ ٝحبضز ثب
٘تبیجبیٗ ٔحممیٗ ٔغبثمت دارد.
فزاٚا٘ی راعت Ephemeroptera ٝدر ایغتٍب ٜلجُ
اس پزٚرػ ٔبٞی  ٚایغتٍب ٜآخز اس الشایؼ ٘غجی
ثزخٛردار ثٛدِٚ ،ٜی در ایغتٍبٜٞبی  4 ٚ 3 ،2ثب ٚرٚد
ثیؼ اس حذ پغبة ایٗ ٔشارع  ٚافشایؼ آِٛدٌی آِی اس
فزاٚا٘ی آٟ٘ب وبعت ٝؽذٔ .یشاٖ ایٗ ؽبخـ پظ اس
ایغتٍب ٜا َٚوبٞؼ یبفت ٝاعت و٘ ٝؾبٖدٙٞذ ٜوبٞؼ
تؼذاد ٌٞٝ٘ٛب  ٚخب٘ٛادٜٞبعت ( Camargo et al.,
ٔ .)2011; Zivic et al., 2009ؼٕٛالً در ٟ٘زٞب ٚ
رٚدخب٘ٞٝبیی و ٝؽزایظ سیغتی ٔٙبعت  ٚغیز آؽفتٝ
دار٘ذ ،تٛاسٖ ٔتؼبدِی ثیٗ چٟبر ٌز،ٟٓٔ ٜٚ
ٚ Ephemeroptera ،Diptera ،Trichoptera
ٚ Plecopteraجٛد دارد .افشایؼ غیزػبدی تؼذاد
٘ Chironomidaeغجت ثٛٔ ٝجٛدات حغبط وٝ
وبٞؼ ٔمذار  EPT/CHIRرا درپی دارد٘ ،ؾبٖدٙٞذٜ
اعتزط ٔحیغی ٔیثبؽذ (.)Barbour et al., 1999
ثیؾتزیٗ فزاٚا٘ی ؽیزٔٛ٘ٚیذ ٜدر ایغتٍب 2 ٜثٛد ٜاعت
 ٚایٗ ٘ؾبٖدٙٞذ ٜاعتزط ٔحیغی (ٚرٚد ؽذیذ
آالیٙذٜٞبی آِی ،وبٞؼ جزیبٖ آة ،وبٞؼ
خٛدپبالیی رٚدخب٘ )ٝدر ایٗ ایغتٍب ٜاعت .وٓتزیٗ
٘غجت  EPT/CHIRدر ایغتٍب( 2 ٜثؼذ اس وبرٌبٜ
ا )َٚدر فقُ تیز ٔب ٜاعت وٟٓٔ ٝتزیٗ ػبُٔ آٖ
افشایؼ ٔؼٙیدار فزاٚا٘ی ؽیزٔٛ٘ٚیذ ٚ ٜوبٞؼ
چؾٍٕیز ٌزٜٞٚبی حغبط ث ٝآِٛدٌی در ایٗ ایغتٍبٜ
ثٛد ٜاعت٘ .تبیج ایٗ تحمیك ٘ؾبٖ ٔیدٞذ ؤ ٝمبدیز
ؽبخـٞب  EPT/CHIRدر ثیٗ ایغتٍبٜٞبی
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ٕ٘ٝ٘ٛثزداری دارای ٘ٛعب٘بتی ثٛد ٚ ٜثیٗ ایغتٍبٜٞبی
ٔغبِؼبتی اختالف ٔؼٙیداری را ٘ؾبٖ داد ٜاعت٘ .تیجٝ
ایٗ تحمیك ثب ٘تیجٔ ٝغبِؼ (2010) Sani et al. ٝدر
رٚدخب٘ ٝدٞٚشار ٔغبثمت دارد .در ثزرعی تأثیز پزٚرػ
ٔبٞی ثز ثیٟٔزٌبٖ وفشی در رٚدخب٘ ٝتبج٘ٛب در اعپب٘یب
٘ؾبٖ داد ٜؽذ و ٝدر ایغتٍبٜٞبی پبییٗدعت ،فزاٚا٘ی
ٌزٜٞٚبی حغبط ) (EPTوبٞؼ یبفتٌ ٚ ٝزٜٞٚبی
ٔمب ْٚث ٝآِٛدٌی ؽبُٔ عیِٕٛیذ ٚ ٜؽیزٔٛ٘ٚیذ ٜافشایؼ
یبفتٙذ (.)Julio, 1991
در ثزرعی فزاٚا٘ی ٌزٜٞٚبی حغبط در
ایغتٍبٜٞبی ٔختّفٔ ،مذار ؽبخـ ثؼذ اس وبرٌبٜٞبی
پزٚرػ ٔبٞی افشایؼ داؽت ٝاعت ؤ ٝؾبثٟت ثب
ٔغبِؼبت Zivic et al. ٚ (2011) Naderi et al.
) (2009داؽت .در ٔجٕٛع ٘تبیج حبفُ اس ایٗ
ؽبخـ ٘ؾبٖ داد و ٝپغبة ٔشرػ ٝپزٚرػ ٔبٞی در
عٔ ٝب ٜتبثغتبٖ اثز ٘بٔغّٛة چٙذا٘ی ثز عالٔت
سیغتٍبٜٞبی وفشیبٖ  ٚویفیت آة ٘ذاؽت ٝاعت .در
تحمیك حبضز ایغتٍبٜٞبی ٔغبِؼبتی ثزاعبط ؽبخـ
ٞیّغٟٛٙف در چٟبر عجم ٝویفی ػبِی ،خیّی خٛة،
خٛة ٙٔ ٚبعت لزار ٌزفتٙذ .ثز ایٗ اعبط در عٔ ٝب،ٜ
ایغتٍبٜٞبی  1در عجم ٝویفی خیّی خٛة (أىبٖ
آِٛدٌی آِی ثغیبر ا٘ذن) لزار ٌزفتٕٞ .چٙیٗ
ایغتٍبٜٞبی  4 ٚ 2دارای ویفیت ٔٙبعت (أىبٖ
آِٛدٌی آِی ٘غجتبً لبثُ ٔالحظ )ٝلزار دار٘ذ
ایغتٍبٜٞبی  ٓٞ 5در عج ٝویفی ػبِی (ػذْ ٚجٛد
آِٛدٌی آِی) ،و ٝتٛاٖ ثبالی رٚدخب٘ ٝدر خٛد پبالیی
را ٔؾخـ ٔیوٙذ .ایغتٍبٜٞبی ٘ 3یش در عجم ٝویفی
خٛة (احتٕبَ ٔمذار آِٛدٌی آِی) لزار داؽت .ثب ایٗ
تفبٚت و ٝدر ؽٟزیٛرٔب ٜایغتٍب 3 ٜدر عجم ٝویفی
ٔٙبعت لزار داؽت.
ثز اعبط جذ َٚایٗ ؽبخـ  BMWPدر
ایغتٍبٜٞبی  1در ٔ ٕٝٞبٜٞب ویفیت خٛة در
ایغتٍبٜٞبی  2در تیز ویفیت ثذ ٚدر ٔزداد  ٚؽٟزیٛر
ویفیت آة ٔتٛعظ ثٛد .در ایغتٍبٜٞبی  3ویفیت آة
ٔتٛعظ ثٛد .در ایغتٍبٜٞبی  4در تیز ٔٚزداد ویفیت

ٔتٛعظ ٚدر ؽٟزیٛر ٔب ٜویفیت ثذ ثٛد ٜاعت ٚ .در
ٟ٘بیت در ایغتٍبٜٞبی  5در تیزٔب ٜویفیت خیّی خٛة
 ٚدر ٔزداد  ٚؽٟزیٛر ویفیت خٛة ارسیبثی ؽذ ٜاعت.
در ؽبخـ ٔ ASPTمذار پبییٗ ؽبخـ ٘ؾب٘ٝ
آِٛدٌی ٔحیظ اعت و ٝثب تٛج ٝثٕٛ٘ ٝدار در
ایغتٍبٜٞبی  4 ٚ 2رٚدخب٘ ٝثؼذ اس وبرٌب ٜپزٚرػ
ٔبٞی ٘ؾبٖدٙٞذ ٜآِٛدٌی اعت .ثزاعبط ؽبخـ
ٔ ٚ ASPTمبیغ ٝآٖ ثب جدول در ایستگاههای 1
ویفیت آة ٔؾىٛن ث ٝآِٛدٌی ،در ایغتٍبٜٞبی  2در
تیز  ٚؽٟزیٛر آة ثب آِٛدٌی ؽذیذ  ٚدر ٔزدادٔب ٜآة ثب
احتٕبَ آِٛدٌی ٔتٛعظ ارسیبثی ؽذ .در ایغتٍبٜٞبی 3
ویفیت آة ثب احتٕبَ آِٛدٌی ٔتٛعظ ارسیبثی ؽذ در
ایغتٍبٜٞبی  4در تیز  ٚؽٟزیٛرآة ثب آِٛدٌی ؽذیذ ٚ
در ٔزدادٔب ٜثباحتٕبَ آِٛدٌی ٔتٛعظ ارسیبثی ؽذ  ٚدر
ایغتٍب٘ 5 ٜیش آة ثب ویفیت ٔؾىٛن ث ٝآِٛدٌی
ارسیبثی ؽذ.
إٞیت جٙظ ثغتز در تىبُٔ ،تٛسیغ  ٚاوِٛٛصی
جب٘ٛراٖ رٚدخب٘ ٝدر دراس ٔذت ؽٙبخت ٝؽذ ٜاعت.
ٔغبِؼبت سیبدی ٘ؾبٖ داد٘ذ و ٝتغییز جٙظ ثغتز ٟ٘ز
ثز رٚی فزاٚا٘ی  ٚتٛسیغ ٔٛجٛدات آثشی ٔٛثز اعت.
افشایؼ فضبی سیغتی ثغتز ثبػث افشایؼ فزاٚا٘ی
ثٙتٛسٞب ٔیؽٛد ،سیزا فضبی سیغتی وٕتز ثبػث
وبٞؼ اوغیضٖ ،وبٞؼ ٔتبثِٛیغٓ ،وبٞؼ تِٛیذٔثُ،
وبٞؼ حزوت  ٚدر ٟ٘بیت فزاٚا٘ی  ٚتزاوٓ ٔٛجٛدات
وٕتز ٔیٌزدد ،و ٝدر ایٗ ثیٗ اثز افشایؼ جزیبٖ ٚ
حجٓ آة در ٔبٜٞبی عزد ٘یش ٔشیذ ثز ػّت ٔیٌزدد
( .)Allan, 1995اس آ٘جبییى ٝجٙظ ثغتز در تحمیك
حبضز اغّت یىغبٖ یٛد ٚ ٜثیؾتزیٗ درفذ آٖ را
ثغتز لّ ٜٛعٍٙی تؾىیُ داد ٜاعتِ ،ذا در تٛٙع ٚ
پزاوٙؼ ثشري ثی ٟٔزٌبٖ وفشی تحمیك حبضز
إٞیت چٙذا٘ی ٘ذاؽت ٝاعت.
در ٟ٘بیت ثب ثزرعی ؽبخـٞبی ٔٛرد ارسیبثی
ٔؾخـ ؽذ و ٝدر ٔجٕٛع ویفیت آة رٚدخب٘ ٝدر
ایغتٍبٞبی ٔختّف ویفیت چٙذا٘ی ٘ذاؽت ٚ ٝدر
ثغیبری اس ٔٛارد ٕ٘ٝ٘ٛثزداری ؽذیذ ٕٞزا ٜثب آِٛدٌی
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،بٜٞ ثبسچزخؼ آة وبرٌب،یٞرػ ٔبٚپغبة ٔشارع پز
ْ ػذٚ یٞرػ ٔبٚبی ثیؾتز پزٞسٛر ٔجٚػذْ فذ
بدَٟٙ وٓآثی پیؾٛ در فقٝ٘دخبٚؼ دثی رٞوب
.ٔیٌزدد

ٝبیی وٟبی ا٘تٜٞذ ایغتٍبٙزچٞ ، اعتٜدٛ ثٜٕزاٞ سیبد
ا٘ذٝی داؽتٞرػ ٔبٚ پزٜ ثیؾتزی اس وبرٌبّٝفبف
ٜذٙٞ ٘ؾبٖدٝا٘ذ وٝبعتتزی داؽتٙٔ ًضؼیت ٘غجتبٚ
ٝ ِذا تقفی. ٔیثبؽذٝ٘دخبٚعظ رٛدپبالیی ٔتٛاٖ خٛت
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