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بررسی کمی و کیفی فون ماکروبنتیک منطقه مصبی رودخانه سفیدرود
در فصل رهاکردن بچه ماهیان سفید
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چکیده
به منظور آگاهی از پتانسیل غذای طبیعی رودخانه سفید رود در مسیر مهاجرت ماهیان در غالب طرح بررسی
زیستی بچهماهیان سفید فون بنتیک رودخانه بررسی گردید .نمونهبرداری توسط دستگاه گراب با مقطع  400سانتی
متر مربع و با سه تکرار در 5ایستگاه در یک مسافت  2500متری از مصب از زمستان  1391الی زمستان  1392در
پنج دور انجام شد .براین اساس کالً  6خانواده ازکفزیان شناسایی شدند که از بین آنها الروهای شیرونومید در
تمامی ایستگاهها حضور داشتهاند .حداکثر فراوانی وبیوماس کل کفزیان به ترتیب  146/1عدد بر مترمربع و 48/5
گرم بر مترمربع در ایستگاه  2مشاهده شد .بطور متوسط در مدت بررسی خانواده ،Chironomidae

 Sphariidae،Tubificidaeدر سه ایستگاه اول مجموعاً صد در صد و در ایستگاههای  4و 5به ترتیب حدود 75
و 35درصد ازفون کفزیان را تشکیل دادهاند .در ایستگاه  4کرم نرئیس بیش از  25درصد ازکفزیان راشامل می شود
و دو  Gammaridaeو  Cardiiaeبه ترتیب  5و  60درصد از فراوانی بیمهرگان کفزی ایستگاه  5راتشکیل
داده اند .مطالعه حاضر با شناسایی و تعیین بیوماس ماکروبنتوز رودخانه سفیدرود به عنوان منبع تغذیه بچه ماهیان
سفید می پردازد.

کلید واژه :درشت بیمهرگان ،مصبی ،مهاجرت ،بچه ماهیان ،سفیدرود.
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 -1مقدمه
سفیدرود مهمترین رودخانه استان گیالن و دومین رود بلند ایران است .این رودخانه از ترکیب دو رود
شاهرود و قزلاوزن در شهر منجیل شکل میگیرد و تا ورود به دریای خزر عرض استان گیالن را می-
پیماید .در محل پیوستن این دو رودخانه در نزدیکی شهر منجیل سد سفیدرود یا سد منجیل ساخته شده و
برای تنظیم آب این دورود برای کشاورزی دردشت گیالن و نیز تولید برق بکار میرود .سفیدرود در زمان-
های کهن به دلیل داشتن آب پاک و صاف معروف به اسبید زوج بوده رودخانه سفیدرود ازکوههای چهل
چشمه درکردستان سرچشمه میگیرد .حوزه آبخیز سفیدرود با وسعتی حدود  59400کیلومترمربع بین ´30
 49°تا ´ 51° 15طول شرقی و´  34° 45تا ´ 37° 57عرض شمالی قرار دارد .این رودخانه از استان
زنجان میگذرد و در استان گیالن در بندر کیاشهر به دریای خزر میریزد ،طول این رودخانه درسال 2002
با  4769کیلومتر میباشد .سفیدرود به عنوان یکی از مهمترین اکوسیستمهای آبهای جاری کشور دارای
اهمیت ملی و ارزشهای خاص اکولوژیک بوده و ساالنه پذیرای بسیاری از گونههای ارزشمند رود کوچ
دریای خزر میباشد که جهت تخمریزی و تکثیر به این رودخانه مهاجرت میکنند ( Abbasi et al.,

 .)2015در بین گونههای ماهیان دریای خزر ،ماهی سفید یکی از ارزشمندترین ماهیان بوده و دارای
ارزش اقتصادی محلی و ملی بسیاری میباشد .به منظور حفظ و بازسازی ذخایر ،سالیانه دهها میلیون بچه
ماهی سفید در کارگاههای تکثیر و پرورش شهید انصاری رشت تولید و در رودخانهها وتاالبهای استان
رهاسازی میشوندکه در این میان تعداد قابل توجهی در رودخانه سفیدرود رهاسازی میشوند .تاکنون
اطالع دقیق و مستندی از وضعیت بچه ماهیان رهاسازی شده و سرنوشت آنها وکم وکیف مهاجرت به
سمت دریا و یا ماندگاری آنها دردست نمیباشد .بنابراین در این پژوهش سعی گردیده باتوجه به هزینه-
های کالنی که صرف تکثیر مصنوعی و رهاکرد بچه ماهیان سفید میگردد اطالع دقیقتری از وضعیت
اکولوژیکی و ماندگاری و مهاجرت صورت پذیرد .دراین میان مبحث پتانسیل اکوسیستم رودخانه در تأمین
غذای طبیعی بچه ماهیان جایگاه ویژهای دارد .مواد گیاهی و جانوری موجود در رودخانهها که مورد تغذیه
بچه ماهیان میرسد ،ویتامینها و اسیدهای آمینه و امالح ضروری را جهت رشد و بقاء آنها را تأمین می-
کنند .کاهش رشد ،کاهش مقاومت در برابر بیماریها ضعف و مرگ و میر نتیجه کمبود و نبود مواد غذایی
زنده محیطهای آبی میباشد (.)Hammod, 2009
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ماکروبنتوزها در حقیقت مصرفکنندگان اولیه و گاهاً ثانویه میباشند که بسیاری از آنان هم از
محتوای پالنکتونی و هم از مواد آلی رسوبات بستر تغذیه میکنند و در عین حال خود مورد تغذیه بسیاری
از طعمه خوارانند ) .(Minshall et al., 2014کالً میتوان گفت که بنتوزها عالوه بر نقش معدنیکردن
مواد غیرقابل دسترس که به بستر رسوب میکنند و در اختیار نهادن آنها برای تولید کنندگان اولیه خود با
تغذیه از مواد بیارزش چون دیتریتها و مواد آلی بستر آنها را به پروتئین و مواد غذایی قابل انتقال به چرخه
باالتر زنجیره غذایی تبدیل میکنند .در واقع بنتوزها حلقه اصلی در روند تولید میباشند و در مطالعاتی که
به منظور تعیین توان تولیدی آبگیرها انجام میگیرد ،عالوه بر تعیین تولید اولیه محاسبه مقدار ماکرو
بنتوزها و تولیدات آنها اساسی میباشد ) .(Aggrey et al., 2011مطالعه توالی و وقایع سریع بیولوژیکی
دریک منبع آبی جهت محاسبه تولید ماهی و محصول ،الزامی میباشد که در این راستا بنتوزها نقش
اساسی دارند.
 -2روش بررسی
 -1-2منطقه مطالعاتی
 4ایستگاه مطالعاتی در یک مسافت  2500کیلومتری انتهایی تا مصبب رودخانبه و یبک ایسبتگاه در
محدوده آب ساحلی دریا پس از مصب ،تعیین شد (جدول .)1
جدول  : 1مختصات ایستگاههای مطالعاتی رودخانه سفید رود
ردیف
1

فاصله از دهانه
2500

طول جغرافیایی
495533

عرض جغرافیایی
372624
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شکل  .1منطقه مورد مطالعه رودخانه سفیدرود (نقاط سفید ایستگاه می باشند)

 -2-2روش نمونه برداری و بررسی
نمونهبرداری توسط دستگاه گراب با مقطع  400سانتی مترمربع وبا سه تکرار در 5ایستگاه ببه انجبام
رسید.بدین منظورتوسط یک دستگاه قایق موتوری درمحل ایستگاههای مطالعباتی نمونبه هبا جمبع آوری
وپس ازتثبیت نمونه ها درفرمالین  4درصد به آزمایشگاه منتقل وموردبررسی آزمایشبگاهی قرارگرفتنبد .در
آزمایشگاه جداسازی و شناسایی گردیدند.
در ضمن زیتوده موجودات با تبرازوی  0/001سبنجش گردیبد .شناسبایی نمونبه هبا ببا اسبتفاده از
کلیدهای  Meritt et al., 2008؛ Mellenby, 1963؛  Macan, 1968انجام گرفت .درهرایستگاه نمونه
ای از بسترجهت بررسی درصد دانه بندی رسوبات ومیزان موادآلی کل بسبتر( ) TOMجمبعآوری وآنبالیز
شدند .درصد مبواد آلبی از روش کسبر وزن ببا سبوزاندن یبا (Schumacher, Loss- on- Ignition

 (2002و در صد دانه بندی رسوبات نیبز ببر اسباس روش  Wentworth grade scaleو تبوزین مقبدار
رسوبات باقیمانده روی یک سری الگهای با منافذ مختلف بدست آمد ).(Ongley,1996
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 -3-2روش نمونهبرداری و بررسی
نمونهبرداری توسط دستگاه گراب با مقطع  400سانتیمترمربع و با سه تکرار در  5ایسبتگاه ببه انجبام
رسید .بدین منظور توسط یک دستگاه قایق موتوری در محل ایستگاههای مطالعاتی نمونبههبا جمبعآوری و
پس از تثبیت نمونهها در فرمالین  4درصد به آزمایشگاه منتقل و مورد بررسی آزمایشگاهی قرار گرفتنبد .در
آزمایشگاه جداسازی و شناسایی گردیدند .در ضمن زیتوده موجبودات ببا تبرازوی  0/001سبنجش گردیبد.
شناسایی نمونهها با اسبتفاده از کلیبدهای ) Meritt et al., 2008؛ Mellenby, 1963؛ )Macan, 1968
انجام گرفت.
در هر ایستگاه نمونهای از بسترجهت بررسی درصد دانهبنبدی رسبوبات و میبزان مبوادآلی کبل بسبتر
( ) TOMجمعآوری وآنالیز شدند .درصد مواد آلی از روش کسر وزن با سبوزاندن یبا Loss- on- Ignition

) (Schumacher, 2002و درصد دانهبندی رسوبات نیبز ببر اسباس روش  Wentworth grade scaleو
توزین مقدار رسوبات باقیمانده روی یک سری الکهای با منافذ مختلف بدست آمد ).(Ongley,1996

 -3نتایج
براساس نتایج بدستآمده از نمونهبرداری و بررسی موجودات ماکروبنتیک در ایستگاههای مطالعاتی
رودخانه سفیدرود در ناحیه مصبی کال  6خانواده از کفزیان شناسایی شدند.
از دوکفهایها خانواده  Cardiiaeو  Sphariidaeاز کرمهای پرتار  Nereidaeو از کرمهای کم تار
 Tubificidaeاز دوباالن الروهای  Chironomidaeو از ناجورپایان خانواده  Gammaridaeشناسایی
شدند.
از بین این موجودات الروهای شیرونومید و کرمهای توبیفیسیده در هر  5ایستگاه صدف  Cardiiaeو
خانواده  Gammaridaeفقط درایستگاه  5که تقربیا محدوده دریا میباشد مشاهده شدند .در ضمن کرمهای
پرتار  Nereidaeفقط در ایستگاه  4و صدف  Sphariidaeفقط در  3ایستگاه اول مشاهده و شناسایی
شدند (جدول .)2
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جدول  .2موجودات ماکروبنتیک در ایستگاههای مطالعاتی رودخانه سفیدرود ( +حضور  - ،عدم حضور)
رده/راسته

خانواده

توضیحات

1

2

3

4

5

Diptera/Insecta

Chironomidae

الرو پشه

+

+

+

+

+

Oligochaeta/Annelida

Tubificidae

کرم کمتار

+

+

+

+

+

Veneroida/Bivalvia

Sphaeriidae

دوکفهای آب شیرین

+

+

+

Veneroida/Bivalvia

Cardidae

صدف کاردیوم

+

Amphipoda/Malocostraca

Gammaridae

دوجورپایان

+

Polychaeta/Annelida

Nereidae

کرم نرئیس

+

بطور متوسط در مدت بررسی خانواده  Sphariidae، Tubificidae، Chironomidaeدر سه
ایستگاه اول مجموعاً صد در صد و در ایستگاههای  4و  5به ترتیب حدود  75و  35درصد ازفون کفزیان
راتشکیل دادهاند .در ایستگاه  4کرم نرئیس بیش از  25درصد از کفزیان را شامل میشود و دو گروه
 Gammaridaeو  Cardiiaeبه ترتیب  5و  60درصد از فراوانی بیمهرگان کفزی ایستگاه  5را تشکیل
دادهاند (شکل.)2
Chir

Sphar

Tub

Gam

Nereis

Cardiiae

100%
80%
40%
20%

درصد فراوانی

60%

0%
5

4

3

2

1

ایستگاه

شکل  . 2درصد فراوانی ماکروبنتوزهای مناطق مورد مطالعه سفیدرود سال 1392-3
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حداکثر فراوانی وبیوماس کل کفزیان به ترتیب  146/1عدد بر مترمربع و  48/5گرم بر مترمربع در ایستگاه
 2و حداقل  16/3عدد در مترمربع در ایستگاه  5مشاهده شد (شکل .)3
200
150

146.08
90.00
73.25

50

45.06
16.34

فراوانی()n/m2

100

0
5

3

4

2

ایستگاه

1

شکل  . 3فراوانی کفزیان در ایستگاههای مطالعاتی رودخانه سفیدرود در مدت بررسی

صدفهای  Sphariidaeدر ایستگاههای  1و  2بین  55تا  90درصد از زیتوده کفزیان را تشکیل می-
دهند (نمودار .)10در ایستگاه  3الروهای شیرونومیدوکرمهای توبیفیسیده در ایستگاه  4الرو شیر و نومید و
کرم نرئیس در ایستگاه  5صدفهای کاردیوم وکرمهای توبیفیسیده عمده زیتوده کفزیان راتشکیل میدهند
(شکل .)4
60
50

48.5

40

20
12.0
2.6

3.8

1.2
5

10

4

زیتوده ) gr/m2

30

0
3

2

1

ایستگاه

شکل  . 4زیتوده کفزیان در ایستگاههای مطالعاتی رودخانه سفیدرود در مدت بررسی
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در مدت بررسی انجام شده درصد محتوای موادآلی رسوبات بستر درایستگاهها مختلف نمونهبرداری اندازه-
گیری شد که این مقدار بین حداکثر  13درایستگاه  3وحداقل  1/18در ایستگاه  1بدست آمده است (شکل
.)5
14
12
10

6

%مواد آلی

8

4
2
5

4

3

2

1

0

ایستگاه
شکل  .5در صد مواد آلی رسوبات بستر ایستگاههای مطالعاتی رودخانه سفیدرود

دانهبندی بستر در ایستگاه  1مطالعاتی نشان میدهد که ذرات  0/25و 0/125میلیمتر مجموعاً بیش از
 91درصد رسوبات را شامل میشوند (شکل  .)13در ایستگاه  2ذرات سیلت و رس 0/25 ،و  0/125میلیمتر
به ترتیب  31/84 ، 44/57و  16/84درصد دانهبندی را شامل میشوند(شکل .)6
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0.125

5

4

53

0.062

3

silt &clay

2

1

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

شکل  . 6درصد دانهبندی ایستگاههای مطالعاتی رودخانه سفیدرود در سال 1391-92

در ایستگاه  2گل والی و رس  50درصد ماسههای ریزدانه وسایزدرشت 50 ،درصد از دانهبندی رسوبات
راتشکیل دادهاند (نمودار  .)14ایستگاه  3بیشترین مقدارگل والی (53/4درصد) راداشته و بعد از آن ماسه-
های  0/125و  0/250عمده درصد دانهبندی را تشکیل میدهند .در ایستگاه  4مطالعاتی حدود  44درصد
گل و الی و ذرات ماسه ریز و بسیار ریز مجموعاً بیش از  47درصد از بافت بستر را تشکیل دادهاند .در
ایستگاه  5ذرات ماسه بسیار ریز حدود  60درصد از ترکیب رسوبات بستر راتشکیل دادهاند و گل و الی
درصد اندکی ( )8/98درصد دانهبندی رسوبات بستر راتشکیل دادهاند (شکل .)6
-4بحث
ماکروبنتوزها گروهی ازموجودات می باشند که نقش عمده ای در تغذیه ماهیان وزنجیره غذایی داشته
و در برآورد استعداد آبزیپروری آبگیرها بسیار مهمند ( .)Richardson, 1993در بررسی حاضر  6گروه از
کفزیان در ناحیه مصبی رودخانه شناسایی شدند که در بین گروههای شناسایی در خانواده
 Chironomidaeدر تمامی ایستگاههای مطالعاتی حضور داشتهاند .این خانواده عموماً تحت عنوان پشه-
های غیرگزنده بیش از 20000گونه شناخته شده دارند وتقربیا درطیف وسیعی از منابع آبی ،ازسواحل و
مصبهای لب شورگرفته تاآبهای شیرین و رسوبات کم اکسیژن یافت میشوند(.)Caffman et al., 1996
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این خصوصیت اکولوژیک آنها باعث شده که یکی از موارد اصلی غذای طبیعی ماهیان در آبگیرها
باشند .دربررسی که رضوی صیاد انجام داد الروهای حشرات آبزی بخصوص الروشیرونومید را یکی از
موارد اصلی تغذیه بچه ماهیان سفید دررودخانه ناورود بیان نمود (.)Razavi, 1995
از دیگر موجودات بنتیک مشاهده شده در این بررسی کرمهای توبی فکس بودکه بجز ایستگاه  1در
همه ایستگاهها مشاهده گردید که بخصوص در ایستگاههای  2و 3بیوماس قابل توجهی داشته است.
ایستگاههای  2و 3بیشترین مقادیر مواد آلی و نیز ازنظر دانهبندی بیشترین میزان درصد گل والی داشتهاند.
امروزه انتقاد از کرمها به عنوان غذای زنده بسیارروبه توسعه میباشد و کرمهای توبی فکس نیز با دارابودن
ارزش غذایی مناسب از نظر پروتئین و چربی و دارابودن انواع اسیدهای آمینه ضروری باقابلیت جذب باال ،از
اهمیت باالیی برخوردارند .الرو حشرات ،کرمهای آنلیید ،نرمتنان ،سختپوستان و کرمهای حلقوی از مواد
غذایی ترجیحی ماهی  Chana spبودهاند ( .)Saikia et al., 2012کرمهای توبیفیسیده در تغذیه بچه
ماهیان سفیدرود درناورود نیز گزارش شده است (.)Razavi, 1993
دیگر موجود بنتیک مشاهده شده دوکفه ایی آب شیرین  Sphariidaeبوده است که علیرغم بیوماس
باالیی که دارند به علت پوسته نسبتاً سخت و اینکه بچه ماهیان سفیدانگشت قد شرایط تغذیه ازآن راندارند
از اهمیت پایینی برخوردارند .در ضمن محدود ،پراکنش این صدف در سه ایستگاه اول که کمتر تحت اثر
آب دریا و مصب قراردارند میباشد یعنی زیستگاه آب کامال شیرین با بسترهای رسوبی ورسی خانواده
 Gammaridaeفقط درایستگاه  5یعنی تقربیا محدوده دریا مشاهده شدند این گروه نیزازجمله از سخت
پوستانی هستند که از جمله موارد تغذیه ای بچه ماهی سفید دربررسی حاضرنیز بودهاند( Abbasi et al.,

 .)2015صدفهای  Cardiiaeنیز همانند ناجورپایان فقط در محدوده دریا یعنی ایستگاه  5مشاهده شده-
اند و معموالً بچه ماهیانی که خوب تغذیه و رشد کرده و به دریا می رسند امکان تغذیهای از صدف را دارند
( .)Razavi, 1993افرایی در بررسی که انجام داد  (Cardidae) Cerastoderma Lamarkiiرا غذای
اصلی ماهی سفید دانست ( .)Afraei, 2010البته تفاوتهای بسیاری بین بچه ماهیان و ماهیان بالغ در
ارتباط باخصوصیات تغذیه ای وجود دارد بطوریکه ماهی در طی مراحل فرای و انگشت قد به سرعت رشد
میکند و در این مراحل خصوصیات اساسی بیولوژیکی متفاوتی نسبت به بالغان دارد بخصوص ازنظر مواد
غذایی و رفتار تغذیه ای ،رشد و ارجحیت زیستگاهی (.)Lingen, 1989
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 مطالعاتی مشاهده گردید یعنی جائیکه بطور نسبی درصد4  فقط درایستگاهNereidae کرمهای
 کرم نرئیس یک گونه آب.موادآلی بسترآن باالو ذرات رس والی غالب دانهبندی رسوبات را تشکیل دادهاند
.)Gillet et al., 2009( لب شور و اوری هالین میباشد و شاخص آلودگی است

بررسی کلی ماکروبنتوزهای رودخانه سفیدرود نشان میدهد که تنوع و فراوانی قابل مالحظهای از
 رودخانه سفیدرود به.کفزیان را شاهد نبودهایم که بیشتر به علت شرایط خاص اکولوژیک رودخانه بوده است
علت تغییر و تحوالت مدام بستر رودخانه ناشی از تخلیه رسوبات سد منجیل و نیز رسوبات حاصل از
 فاقد جامعه بنتیک،طغیانهای فصلی و سیالبها بخصوص در نواحی پاییندست که ثبات بستر کمتر است
 البته برای بچه ماهیان حاصل تکثیر مصنوعی یا طبیعی دستیابی به مواد غذایی بیشتر و.پایدار میباشد
.متنوعتر همگام با رشد و توانایی فیزیولوژیکی یکی از عوامل محرک مهاجرت بسمت مصب و دریا میباشد
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