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تنوع زیستی جمعیت دیاتومه رودخانه ماسوله گیالن ،ایران
زهره رمضانپور  ،2مسلم شريفینیا  1و جاويد ايمانپور نمین *1
 2انستیتو تحقیقات بینالمللی ماهیان خاوياری دکتر دادمان ،رشت ،ايران
 1گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،صومعه سرا ،ايران

چکیده
اکوسیستمهای رودخانهای در ايران به مقدار اندکی مطالعه شدهاند و اطالعات در مورد آنهاا بسایار پراکناده و کلای
است .بنابراين ،ضرورت تمرکز بر روی جنبههای مختلف مطالعه رودخانه هاا آشاکار و باه هماین ترتیا

ماديريت و

حفاظت از آنها الزم و ضروری است .اين بررسی ،با هدف تهیه اطالعاتی درباره جمعیت های زيستی کلیدی و پاسخ
آنها باه متغیرهاای محیطای باه عناوان مادلی بارای رودخاناه هاای شامال اياران (گایالن) انجاام شاد .در طاول  6مااه
نمونهبرداری (تابستان-پايیز سال  )2943از سطح بساتر رودخاناه ماساوله  19جان

دياتوماه شناساايی شاد .همزماان،

عوامل فیزيکی و شیمیايی شامل دما ،هدايت الکتريکی ،اسیديته ،آهن ،شوری ،نیترات و اورتو فسفات در ستون آب
رودخانه اندازهگیری و تحلیل شد .نتايج آزمون  CCAنشان داد که متغیرهای محیطای هادايت الکتريکای ،اسایديته،
آهن و شوری مهمترين عوامل مؤثر در پراکنش دياتومه ها بودند .مقدار وياهه دو محاور اول  CCAبارای دياتوماه هاا
دارای اختالف معنی دار بود ) .(P<0.05تحلیل  DCAبیشتر تغییرات تاکسونومیک و میزان تشابه بین جن ها را نشاان
میدهد .به طور کلی ،تأثیر عوامل شیمیايی بر روی جمعیت دياتومه ها بسایار بیشاتر از عوامال فیزيکای ارزياابی شاد.
لیکن ،برای بررسی و ارزيابی سالمت رودخانه ها هم عوامل فیزيکی و هم شیمیايی مورد نیاز هستند .در ايان بررسای،
با استفاده از شاخصهای دياتومه (شاخص تنوع ،شاخص يکنواختی TDI ،و  )PTIاطالعات مهمای در ماورد جواماع
زيستی به دست آمد و لذا ،استفاده از اين شااخص هاا بارای ارزياابی بیشاتر در رودخاناه هاای شامال کشاور پیشانهاد
میشود.
واژههاي کلیدي :تنوع زيستی ،دياتومه ،رودخانه ماسولهDCA ،CCA ،
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مایکناد ،لاذا ،باه

مهمترين رودخانه هايی است که به تاالب انزلی می ريزد

قرار دارد و ايان تغییارات را مانعک

عنوان گاروه بسایار مناسابی بارای ارزياابی هاای زيساتی

و بار زيادی از مواد آلی و غیر آلای را وارد ايان تااالب

اسااتفاده ماایشااوند )Cox, 1991؛ Potapova and

ماایکنااد .اياان پااهوهش ،بااا هاادف بررساای واکاانش

Charles, 2002؛  .Rott et al., 2003دياتومهها به علت

جمعیت های دياتومه به تغییر عوامل محیطی و فیزيکای-

واکنش سريع نسبت به تغییرات محیطی و داشتن چرخاه

شیمیايی اصلی در رودخانه ماسوله برای به دست آوردن

زيستی کوتااه در ارزياابی رودخاناه هاای اروپاا باه طاور

اطالعات کلیدی و مهام در ماورد شارايط باوم شاناختی

مرت

بررسی شدهاند )Round, 1991؛ Prygiel et al.,

رودخانه ،انجام شد.

1999؛ ) .Rott et al., 2003مزيت ديگر دياتومهها ايان
اساات کااه در تمااام طااول سااال در سیسااتم رودخانااهای

مواد و روشها

حضااور دارنااد .بااا وجااود اياان کااه از دياتومااههااا در

منطقه مورد مطالعه

بررسیهای متعددی برای ارزياابی ساالمت رودخاناه هاا

حوزه آبخیز رودخانه ماسوله در غرب اساتان گایالن

)Khromov et al., 2002؛ Komulaynen, 2002؛

و بااین حااوزههااای پلن ا

ور ،گشااترودخااان و دشاات

) ،Genkal and Kulikovsky, 2005درياچا اههاااا

فومنات و استان زنجاان قارار دارد .موقعیات جغرافیاايی

)Mitrofanova et al., 2004؛

Meteleva and

منطقاااه در  93  19تاااا  93  19عااار

شااامالی و

) Devyatkin, 2005و نیااز باارای اهااداف بااومشناس ای

 83  13 تااا  83  48 طااول شاارقی واقااع شااده اساات.

ديرين ) (Dorofeyuk, 1978استفاده شده است ،لایکن،

مساحت حوزه در حدود  113/31کیلاومتر مرباع اسات.

در موارد بسایار معادودی بارای ارزياابی رودخاناه هاای

شی

متوسط حوزه مطالعه شاده  89/84درصاد ،ارتفااع

ايران به کار گرفتاه شادند .اساتفاده از دياتوماه هاا بارای

متوسط از سطح دريا  2896متر و میاانگین بارنادگی 11

ارزيابی محیطهای آبای در همساايههاای شامالی اياران

ساله برابر با  2163میلایمتار در ساال تعیاین شاده اسات

بسایار متاداول اسات )Vilbaste, 2001؛ Raunio and

(ثروتی و فتحالهزاده .)2941 ،نمونهبرداری جمعیتهاای

رودخانااههااا و جويبارهااا در

دياتومااه کاافزی رودخانااه ماسااوله در يااک بااازه 24

ايران تحات تاأثیر آلاودگی شاامل ماواد آلای ،صانعتی،

کیلومتری در پنج ايستگاه در مدت شش مااه (تابساتان-

کشاااورزی و  ...و نیااز تغییااارات مورفولوژيااک قااارار

پايیز) انجام شد .موقعیت ايستگاههاای نموناهبارداری در

گرفتااهانااد .لااذا ،يااافتن جويبارهااای طبیعاای و شناسااايی

شکل  2نشان داده شده است.

عوامل بوم شناختی طبیعی آنها به عناوان مرجاع بسایار باا

مکانهاي نمونهبرداري

) .Soininen, 2007اغلا

(European

در اين پهوهش ،پنج ايستگاه بارای نموناه بارداری از

) ،Framework Directiveشرايط مرجع بارای بسایاری

بسترهای مختلف در يکی از انشعابات رودخاناه ماساوله

از انواع رودخانه ها را تعريف کرده است .با وجاود ايان

واقع در غرب استان گیالن انتخاب شد.

تعاريف ،اطالعات درباره رودخانههای دست نخاورده و

نمونهبرداري از آب و دیاتومهها

اهمیاااات اسااااتEWFD.

Water

طبیعاای همچناااان نااااقص اساات .رودخاناااه ماساااوله از

نمونههای دياتومه در مدت شش ماه (تابستان-پايیز
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از انتقااال بااه

 )2943از چهار نوع بستر سنگی ،چاوبی ،شانی و گلای

فرمااالین  1درصااد تثبیاات شاادند و پ ا

از رودخانه ماسوله نمونهبرداری شدند .در هر ايستگاه،

آزمايشگاه با میکروسکوپ نوری) (LMو بزرگنماايی

نمونه ها باا ساه تکارار از هار بساتر جماع آوری شادند.

 211Xشناسااايی شاادند ،باارای شناسااايی جاان هااای

نمونه برداری از بسترهای اپی لیتیک و اپی دندريک باا

دياتومااه از کلیاادهای شناسااايی  Krammerو Lange-

استفاده از يک کاردک تیز (اسپاتول) صورت گرفات.

 )1118( Bertalotاسااتفاده شااد .باار روی هاار اساااليد

نمونه برداری بسترهای گلی نیز از اليه سطحی آنها و به

 411-911والو شامارش شادند .باا اساتفاده از دورباین

وسیله يک کاردک نازک انجام شاد (بارای باه دسات

ديجیتالی  OLYMPUS DP12از نمونهها عکا

هام

آوردن تراکم نمونه هاا از فراوانای نسابی آنهاا اساتفاده

تهیه شاد .دماا و اسایديته باا دساتگاه 370 pH Meter

گرديااد) .نمونااههااای اپاای پسااامیک از نااواحیای کااه

 JENWAYو هاادايت الکتريکاای بااا 470 Cond.

دارای جريان آرامی بودند ،از طريا ريخاتن ماساه در

 Meter JENWAYدر هر ايستگاه ،اندازهگیری شدند.

داخل ظرف نموناه و تکاان دادن آن بارای جادا شادن

شاخص های نیترات ،اورتو فسفات ،سیلی

و آهن نیاز

نمونههای مورد نظر ،جماع آوری شادند (Townsend

با دستگاه فتومتر مدل  PC MultiDirectدر آزمايشگاه

) .and Peter, 2005نموناههاای جماعآوری شاده بااا

اندازهگیری شدند.

شکل  -2موقعیت ايستگاههای نمونهبرداری و نقشه منطقه مطالعاتی دياتومههای رودخانه ماسولهگیالن
تحلیل دادهها

شدند .برای بررسی ارتباط بین تغییرات جمعیت دياتوماه

برای توصیف الگوهای توزيع و پراکنش دياتوماههاا

و متغیرهای محیطی ،تحلیل تطبیقی متعارف ) (CCAبار

از تحلیاال تطبیقاای قااوسشااکن ) (DCAاسااتفاده شااد

اسااس فواصال باین نموناههاا انجاام شاد (Ter Braak,

) .(Hill and Gauch, 1980دادههاای باه دسات آماده

)1986؛  .Ter Braak and Verdonschot, 1995در

برای گونه ها وارد نرمافازار شاده ،توساط  DCAتحلیال

دياتومااه در تحلیاالهااا اسااتفاده شاادند.

کاال 19 ،جاان
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دياتومه از راسته  Centralesشناسايی شدند.

دادههای دياتومه ها به صورت فراوانی نسبی وارد شادند.

و سه جن

تمام تحلیلهاای رساتهبنادی ) CCAو  (DCAباا برناماه

شاخص تنوع شانون-وينر برای جمعیت های دياتوماه در
هاا از  26تاا  19در

 PC-ORDنسخه  8/23انجام شد.

محدوده  1/62تا  9/83و تعداد جن

شاخص ها و شاخصهاي تنوع زیستی محاسبه شده

ايستگاههای مختلف متغیر بود (شکل .)1

در پژوهش حاضر:

شاخص غنای مارگالف ):(Kocataş, 1992) (MI
S-1
log N

= Da

شااخص شاانون-وينار )(Ludwig and Renolds, (H

):1998

)p
i

H  i ( p ln
s

Pi = S/N

i

شااااخص تروفااای دياتوماااه )(TDI

(Zelinka and

):Marvan, 1961

 a s v
Index 
 a v
n

j

j

j

j

n

j

j

j

شااکل  -1شاااخصهااای تنااوع شااانون-ويناار و يکنااواختی باارای
شاخص مقاومت آلودگی دياتومه )(Oklahoma (PTI

):Conservation Commission, 2002

) (ni×ti
N

= PTI

جاان هااای دياتومااه در پاانج ايسااتگاه (تابسااتان-پااايیز  )2943در
رودخانه ماسوله ،گیالن

تشابه ترکیب

جمعیبت دیاتومبه هبا در ببی تمبا

ایستگاهها

تحلیاال  DCAباارای جمعیااتهااای دياتومااه تفاااوت

شاخص يکنواختی ):(Pielou, 1966) (evenness
E=H'/Hmax.

آشکاری را بین ايستگاههاای هاای نموناه بارداری نشاان
داد .طول گراديان برای محورهای اول و دوم به ترتیا

برای تبديل شاخصها در اين مطالعاه از فرماول زيار
استفاده شد ):(Schletterer et al., 2011
Index
) × 0.2
0.05

( = Index transformed

گونهها و جمعآوری نمونههاا از زيساتگاههاای مختلاف
نشان میدهاد .مقادار وياهه دو محاور اول بارای تحلیال
 DCAدياتومااههااا 1/119 ،و  1/144بااود (شااکل  .)9بااا
توجه به نتاايج ايان تحلیال ،هار نقطاه اراياهدهناده ياک

نتایج

جن

جمعیتهاي دیاتومه

در اين مطالعه 11 ،جن

 4/9و  SD 8/4بااود .اياان مقااادير تغییاارات بااااليی را در

دياتومه از راساته Penales

و فاصاله باین نقطاههاا درجاه تشاابه جان

هاا در

سراساار ايسااتگاههااای نمونااهباارداری را نشااان ماایدهااد.
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جن

هايی که در داخل هر کدام از دايرههاای ،9 ،1 ،2

 8و  4قرار دارند ،دارای بیشترين تشابه از لحاظ فراوانای

82

 Cocconeis ،Thalasiossira ،Pleurosiraو
 Rhoicospheniaبا ساير جن ها تشابهی ندارند.

هسااتند .امااا جاان هااايی ماننااد ،Synedra ،Cyclotella

شکل  -9رستهبندی دو بعدی با استفاده از تحلیل تطبیقی قوسشکن ) (DCAبرای جن های دياتومه

عوامل فیزیکی-شبیمیایی تأثیرگباار ببر پبراکنش

معنی دار ) (P<0.05با جهت مثبت محور دوم  CCAاسات.

جنسها

جمعیت دياتومه ،يک منطقهبندی طاولی مشاخص را نشاان

اهمیاات نساابی شاااخصهااای محیطاای باارای توضاایح

داد ،که عمدتا با شاخص های هدايت الکتريکی ،اسایديته و

جمعیااتهااای دياتومااه در نااواحی جغرافیااايی مختلااف،

شوری و آهن توصیف میشود (شکل .)8

 CCAبا متغیرهای محیطی را نشاان مایدهاد .مقاادير وياهه

ارزیابی کیفی آب

متفاوت اسات .نماودار رساتهبنادی شاکل  9نتاايج تحلیال
بارای محاور اول و دوم  1/228 ،1/119( CCAو وارياان

عالوه بر شاخص کلای ) ،(GIشااخص هاای ديگاری

کل=  )1/4369برای دياتومه ها معنای دار باود .در مجماوع،

مانند شااخص جمعیات دياتوماه بارای آلاودگی )،(DQI

در جمعیااتهااای دياتومااه

شاخص متوسط حساسایت ) MI ،TDI ،(WMSو  Hنیاز

توسط دو محور اول توضیح داده می شود .بار اسااس نتاايج

محاسبه شدند .تفاوت معنیداری بین ايستگاههاای مطالعاه

حاصل از تحلیل  ،CCAهدايت الکتريکی ،شاوری و آهان

شده از نظر شاخصهاای  MIو  Hمشااهده نشاد .چنانچاه

دارای همبسااتگی معناایداری ) (P<0.01بااا جهاات مثباات

جدول  2نشان میدهد ،به طور کلی تنوع زيساتی در ايان

محور اول هستند .در حاالی کاه اسایديته دارای همبساتگی

رودخانه تحت تأثیر آلودگی آب است.

 44/8درصااد از کاال واري اان
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شکل  -8رستهبندی  CCAجن های دياتومه بر اساس متغیرهای محیطی
جدول  -2مقادير شاخص غنای مارگالف ) ،(MIشاخص تنوع شاانون-وينار ) ،(Hشااخص کلای ) ،(GIشااخص متوساط حساسایت )،(WMS
شاخص جمعیت دياتومه برای آلودگی ) ،(DQIو شاخص تروفی دياتومه ) (TDIبرای جمعیت دياتومهها در هر ايستگاه نموناه بارداری )(S1-S5

در رودخانه ماسوله .میانگین  ±انحراف معیار.
ايستگاه نمونهبرداری

H

GI

DQI

TDI

WMS

MI

S1

4/34±1/4

1/33±1/16

34/33±1/16

92/4±8/22

64/11±8/22

9/39±1/26

S2

3/14±1/11

9/42±1/23

214/21±212/16

84/16±21/63

42/38±21/63

9/14±1/89

S3

3/23±1/82

9/88±1/14

61/16±11/11

81/36±8/98

43/18±8/98

9/93±1/23

S4

6/63±1/33

9/98±1/12

43/2±94/46

89/33±4/4

46/19±4/4

9/84±1/12

S5

6/91±1/2

9/23±1/26

13/2±4/86

93/38±1/24

61/16±1/24

9/84

مقااادير شاااخص  TDIدر تمااامی ايسااتگاه هااای

مطالعه  Żelazowskiو همکاران ( )1118نشان داد که

نمونه بارداری تقريباا يکساان باود .شااخص  TDIکاه

رودخاناااااه ماساااااوله دارای وضاااااعیت تروفااااای،

نشااان دهنااده وضااعیت تروفاای رودخانااه و گونااه هااای

الیگومزوتروف تا مزوتروف و از لحاظ کالسه کیفای

مقاوم به آلودگی است ،در هر ايستگاه محاسبه شاد و

آب در کالسه  1و  9قرار دارد (جدول .)1

مقايسه داده های به دست آماده (جادول  )2باا نتاايج
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جدول  -1محدودههاای شااخص  TDIو شارايط باوم شاناختی باه
هماراه کالساههاای کیفای آب (برگرفتاه از

Żelazowski et al.,

) .(P<0.05به طور کلی ،دياتومه ها شاخصی برای نشاان

.)2004
کالسه

وضعیت

کیفی آب

تروفی

TDI

وضعیت

دادن تغییااارات ايجااااد شاااده در شااایمی آب توساااط

بومشناختی

مورفولوژی سیساتمهاای رودخاناهای ،شاناخته شادهاناد

کیفیت عالی

) .(Triest et al., 2001از آنجاا کاه آبهاای جااری

2

الیگوتروفیک

< 94

1

الیگو-مزوتروفیک

94–41

کیفیت مناس

9

مزوتروفیک

41–61

کیفیت متوسط

8

يوتروفیک

61–34

کیفیت بد

4

هیپرتروفیک

> 34

کیفیت خیلی بد

مقادير شاخص  DQIدر ايستگاه های  9 ،1و  8باالتر
و در ايستگاه های  2و  4کمتار باود .شااخص هاای  GIو
 WQIنیز همانند بقیه شاخصها دارای نوسان يکساان در
سراسر رودخانه بودند .با توجه به نتاايج باه دسات آماده
برای شاخص  WQIکه میزان آن باین محادوده 31-31
قاارار داشاات ،رودخانااه از لحاااظ کیفاای دارای کیفیت ای
خوب و مناس

(شوری ،آهن ،هدايت الکتريکای و اسایديته) نشاان داد

است (جدول .)9

محاایطهااايی هسااتند کااه بااه ساارعت قاباال تغییرنااد ،لااذا
ماااایتواننااااد زيسااااتگاههااااای متعااااددی را باااارای
میکروارگانیسمهاای آبازی فاراهم کنناد (Townsend

).and Hildrew, 1994
در پهوهش حاضر ،با توجه به نتايج به دست آمده از
تحلیل  ،CCAشاخصهای هدايت الکتريکای ،شاوری،
آهاان و اساایديته بااه عن اوان عواماال مکااانی در پااراکنش
جن های دياتومه نقش داشتند ،هار چناد شااخصهاای
ديگری مانند نور قابل دسترس ،سارعت آب و کااربری
اراضی که در اين مطالعه بررسی نشادند ،نیاز مایتوانناد
تأثیرگااذار باشااند .بااا توجااه بااه طبقااهبناادی منطقااهای

جااادول  -9شااااخص کیفیااات آب ) (WQIدر ايساااتگاههاااای

جويبارها در سراسر جهان ،اطالعات درباره ارتباط آنهاا

نمونه برداری بر اساس سه عامل اسیديته ،نیترت و فسافات کال در

با جمعیات هاای زيساتی آب هاای شایرين انادک اسات

طول دو فصل نمونهبرداری

) .(Hawkins et al., 2000حضااور گونااههااا در هاار

ايستگاه

WQI

شرح شاخص کیفی آب
)(WQI

زيستگاهی به قابلیات ساازگاری آنهاا در برابار تغییارات

محدوده

کیفیت

محیطاای ماننااد شاایمی آب (ب اه ويااهه اساایديته ،هاادايت

S1

33/16 ±1/33

31-211

عالی

S2

33/43 ±22/4

الکتريکی و مواد مغذی) ،نوع بستر ،سارعت آب و ناور

31-31

خوب

S3

33/33 ±4/43

41-31

متوسط

قاباال دسااترس وابسااته اسات .بیشااتر اياان شاااخصهااا بااه

S4

46/28 ±3/16

14-41

بد

S5

46/48 ±6/13

1-14

خیلی بد

بحث

خصوصاایات بااومشااناختی منطقااه ماننااد آب و هااوا،
زماااینشناسااای و کااااربری اراضااای بساااتگی دارناااد
)Omernik, 1987؛ Stevenson, 1997؛ Wasson et

) Stevenson .al., 2002در سااال  2333اهمیاات اياان

نتايج حاصل از ايان مطالعاه ارتبااط معنای داری باین

شاخصها را در ساختار جمعیات دياتوماههاا بیاان کارد.

جمعیااتهااای دياتومااه بااا عواماال فیزيکاای-شاایمیايی

عوامل مکانی مانند اسیديته ،سرعت آب و فعالیاتهاای
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انسانی به طور مستقیم بر روی حضور گونه ها و در نتیجه
ساختار جمعیت مؤثر است.

) (Krammer and Lange-Bertalot, 2004و از میان آنهاا
نیز  Nitzschiaغال ترين جن

در تمام ايستگاهها بود.

مزيت اصلی استفاده از دياتومه ها واکنش سريع باه

تغییر در ترکیا جمعیات دياتوماه هاای کاف زی در

تغییارات محیطاای ،حضااور در همااه مناااط و پااراکنش

نتیجاه آلاودگی فلازات در درياچاههاا (Ruggiu et al.,

جهانی آنها است ) .(Feio, et al., 2009با اين وجاود،

) 1998و رودخانهها ) (Ivorra et al., 1999مشاهده شده

منطقاه مشاخص

است .در مطالعه حاضر ،نیز نتايج حاصل از تحلیال CCA

هساااتند و ممکااان اسااات بااارای ارزياااابی پیوساااتگی

نشان داد که ،جن

های ،Surirella ،Diatoma ،Nitzschia

بوم شناختی آب هاای جااری در منااط ديگار مناسا

 Cymatopleura ،Achnanthesو  Rhoicospheniaارتباااااط

نباشند ) .(Pipp, 2002به منظاور بارآورد کیفیات آب

معنی داری با غلظت فلاز آهان دارناد ) .(P<0.05باه نظار

رودخانه ،با اساتفاده از اطالعاات اولیاه ،شااخص هاای

میرسد اين جن

ها نسبت به تغییرات آهن مقااوم مقااوم

متداول دياتومه برای ارزيابی رودخانه محاسابه شادند.

هستند که با نتايج بررسی )(Cunningham et al., 2005

شاخصهای استفاده شده نتايج مشابهی را نشان دادند.

مشاابهت دارد .مقاومات اياان دياتوماههااا در برابار فلاازات

تحلیلهای شایمیايی بارای متغیرهاای کیفای آب در

باع ا ماایشااود کااه فراواناای جمعیاات آنهااا نساابت بااه

طول دوره مطالعه انجام شد .با توجه به نتاايج حاصال از

جن

هاای حسااس باه آلاودگی فلازات بیشاتر شاده ،در

شاخصهای دياتوماه ،رودخاناه ماساوله باه عناوان ياک

رقابت با آنهاا از شاان

اکوسیستم دارای وضعیت تروفای الیگاو–مزوتاروف تاا

اکوسیستم برخوردار باشند.

شاخص هاای دياتوماه معماوال خاا

بیشاتری بارای بقاا و پاياداری در

مزوتروف و با کالسه کیفی  1و  9معرفی شاد .در سااير

گاهی گونه هايی از جلبک ها کاه در شارايط طبیعای

مطالعات نیز تناقضهای مشاابهی در بررسای کیفای آب

کوچکتر بوده (به لحاظ انادازه والاو) و قابال رقابات باا

بر اساس شاخصهاای شایمیايی و تحلیال جمعیات هاای

سايرگونه ها نبودند در شرايطی که جمعیت ها در معر

دياتومه ،در خلیج گدانسک در کشور لهساتان گازارش

تنشهای شیمیايی قرار مایگیرناد باه گوناه هاای غالا

(Bogaczewicz-Adamczak

تبديل میشاوند ) (Kinross, et al., 1993باا توجاه باه

شااااده بااااود .

Koźlarska, 1999؛ Bogaczewicz-Adamczak et

نتااايج بااه دساات آمااده در تحقی ا حاضاار ،جاان هااای

Zgrundo

 Nitzschiaو  Naviculaدارای بیشااترين فراواناای نساابی

2001

and

al.,؛ Bogaczewicz-

and

).Adamczak, 2002
در مجمااوع 19 ،جاان

بودند .البته نتیجه تحقی حاضر ،اين موضوع که بازر
دياتومااه در طااول دو فصاال

يا کوچک بودن جن

هاای دياتوماه (از لحااظ انادازه)

نمونااهباارداری از پاانج ايسااتگاه شناسااايی شااد .از میااان

عاملی مؤثر برای تخمین حساسایت نسابت باه آلاودگی

جاان هااای شناسااايی شااده در اياان بررساای ،جاان هااای

آنها است ،را تأيید نمیکند.

 Thalassiosira ،Amphora ،Navicula ،Nitzschiaو
 Surirellaکه دارای پراکنش جهانی هستند ،غالا بودناد

استفاده از شاخصهای دياتومه در مطالعات ارزياابی
زيستی رودخانه ها به علت کم بودن هزيناههاای مرباوط
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سپاسگزاري

به انجام آزمايشات و تغییرات سريع آنها نسبت باه ورود

 مهنادس، از آقايان مهنادس اماین بزرگای،نگارندگان

 با، بنابراين.و کاربردی است

مواد آالينده روشی مناس

محمد مهدی ح پرست و مهندس صادق احمدی باه دلیال

توجه به نتايج حاصل از اين بررسای اساتفاده همزماان از

همکاااری صاامیمانه کااه در برداشااتهااای صااحرايی اياان

 باااارای ارزيااااابیWQI  وTDI ،PTI شاااااخصهااااای

. سپاسگزاری میکنند،پهوهش داشتند

.رودخانههای شمال ايران پیشنهاد میشود
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Abstract
Studies of stream and river ecosystems in Iran are very sketchy and their information is rather
general and vague. Understanding various aspects of river systems is vital for their
management and protection. The present study was aimed to obtain and present information
on key stream populations and evaluate their responses to arrays of environmental gradients
as a model for other north Iran (Guilan) streams. During the study, in the period of 6 months
(summer - autumn 2010) 23 diatom genera were identified from Masouleh stream. Physical
and chemical parameters including temperature, electron conductivity (EC), pH, Fe, salinity,
nitrate and orthophosphate were measured and analyzed in water column simultaneously.
CCA test showed that EC, pH, Fe and salinity were the most important factors controlling
diatom distribution. Values of two major components of CCA differed significantly (P<0.05).
DCA analysis was used to observe taxonomic differences and similarities between diatom
genera in different sites. We found that chemical parameters exert stronger impacts on diatom
population than physical factors although studying of both parameters were essential to have
an accurate understanding of stream health assessment and status. Diatom indices (diversity,
evenness, TDI and PTI) provided useful information on biosenosis of the Masouleh stream
and therefore application of this index is recommended for other streams in northern Iran.
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