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 چکیده

مهرگان کفزی نقش مهمی را در چرخه زیستی منابع آبی دارند. این پژوهش به هدف پایش کیفی رودخانه زیارت در بزرگ بی

برداری از گرفت. نمونه( صورت 1931ماهه )بهار و تابستان  6مهرگان کفزی طی دوره گیری از فون بزرگ بیاستان گلستان با بهره

شاخص مورد  5ها نشان داد که در مورد هر بردار سوربر انجام شد و نتایج حاصل از بررسیمهرگان، با استفاده از نمونهبی فون بزرگ

ه های مختلف تفاوت زیادی مشاهدها و ماه( بین ایستگاه/EPTهای تراکم، شانون، تشابه، مارگالف و شیرونومیده بررسی )شاخص

دست آمده، شرایط کیفی رودخانه زیارت نامطلوب هباشد. در مجموع نتایج بهای ماهانه مینشده است که علت اصلی آن وقوع سیل

های آبی بوده که در کنار پارامترهای هایی مناسب جهت ارزیابی اکوسیستمهای زیستی معرفچنین شاخصهم معرفی شد.

 توانند سیمای کلی اکوسیستم را ترسیم نمایند.فیزیکوشیمیایی و کمیت باکتریایی می
 

  های زیستی، رودخانه زیارتپایش، ماکروبنتوز، شاخص: کلمات کلیدی:
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 مقدمه

ها، دریاها و تحقیقات هیدرولوژیک پیرامون اقیانوس       

ای آغاز شده و شکل گستردهها از اواسط قرن حاضر بهرودخانه

ویژه تحقیقات به رشد روزافزونی داشته است. این دهه اخیر در دو

ها از زمانی رو به تزاید گذاشت که منابع غذایی در مورد رودخانه

زمان با رشد جمعیت سیر نزولی پیدا موجود در خشکی، هم

ای در این میان، مطالعات بیولوژیک از اهمیت ویژه کردند.

توان با کمک سایر مطالعات، قضاوتی که می برخوردار است چرا

های روش استفاده از داد. با ارائه اکوسیستم یک از منطقی و معقول

توان میزان فشار بار آلودگی را مشخص تنها میبیولوژیک نه

های توان اشکال مختلف آلودگی و استرسنمود، بلکه می

ای و از بین رفتن محیطی نظیر تخریب پوشش گیاهی ناحیه

ها بر موجودات تنوع زیستگاهی را نیز، تعیین نمود. تاثیر آالینده

ها متفاوت است. این اثرات در م ورودی آنبا توجه به نوع و حج

های حساس از منطقه و باالترین سطوح موجب حذف گونه

تحرک و وابسته به های مقاوم که اکثرا کمحضور فراوان گونه

عنوان شود، لذا توسط محققین بسیاری بهبستر هستند می

ها مورد محیطی، جهت پایش کیفی رودخانههای زیستشاخص

 (.Andrew ،6991اند )ر گرفتهاستفاده قرا

مطالعات بیولوژیک متعددی توسط محققان بر روی        

های ایران و خارج از کشور انجام شده است. در رودخانه

مهرگان کفزی در رودخانه پژوهشی که بر روی ساختار بزرگ بی

چافرود در استان گیالن انجام شد نتایج حاصل از پژوهش نشان 

مهرگان کفزی را تشکیل آبزی غالب جمعیت بیداد که حشرات 

اثر برخی از پژوهشی در (. 6831و همکاران،  قانعاند )داده

های های رودخانهعوامل محیطی روی تنوع زیستی ماکروبنتوز

ترین تنوع زیستی در که بیش مشخص شددالکی و حله بوشهر 

تنوع پایین  و هدست بودهای باالو در ایستگاه های گرم سالماه

های اراضی علت افزایش کاربریدست بههای پاییندر ایستگاه

روی تنوع زیستی و تراکم جنس بستر چنین هم .ه استبود

(. در 6831و همکاران،  پذیرا) ها تاثیر مستقیمی داردگونه

ای که روی ارزیابی میزان سالمت رود تجن در استان مطالعه

آوری های جمعدر بین نمونه شد، مشخص شد که انجام مازندران

ترین فراوانی بوده و غیر از شده، الرو حشرات آبزی دارای بیش

های باالدست و های کیفی آب در ایستگاهر، سایر فاکتوpHدما و 

طورکلی دار بوده و سالمت نهر بهدست دارای تفاوت معنیپایین

 (.6891و همکاران،  ماکرانیبزرگی) متوسط تا خوب ارزیابی شد

ایستگاه در نهری  61مهرگان کفزی در ای که روی بیدر مطالعه

در سوئد انجام شد، مشخص شد که کاربری اراضی نزدیک نهر، 

شناسی آب نهر بوده و ترین عامل ایجاد تغییر در ریختمهم

مهرگان ارتباط قوی با گیاهان اطراف نهر داشت ترکیب بی

(Sandin ،9119از آن .) درصد از  91جاکه رودخانه زیارت حدود

و همکاران،  رقیمیآب قابل شرب شهر گرگان را تامین کرده )

نوابخش و از لحاظ گردشگری ) که ای( و نیز اهمیت ویژه6831

( 6831و یارمحمدی،  قوجقنیک( و کشاورزی )6839فر، رفیعی

انجام پژوهشی به هدف بررسی وضعیت کیفی آن ضروری  ،دارد

 رسد. ر مینظبه

 

 هاشمواد و رو
هکتار،  9311آبخیز زیارت با مساحت : محدوده مطالعاتی       

باشد که در جنوب سو میهای رودخانه قرهیکی از زیرحوضه

 شهر گرگان واقع شده است. این حوضه در محدوده جغرافیایی

تا  81 ˚ 81'13 ˝وطول شرقی   11˚86' 61˝تا   11˚98' 11˝

ترین نقطه آن پایین شمالی قرار گرفته است.عرض  81˚11'66˝

متر ارتفاع دارد. براساس  9911متر و باالترین نقطه آن  111

زیرحوضه فرعی  1مطالعات فیزیوگرافی حوضه آبخیز زیارت به 

رود، آبشار، سفیدآب، ناتکه، خالودره و میدان تقسیم شده سوته

رودخانه مکانی  موقعیت (.6811 ،مشاور گلستان ینمهندس) است

 نشان داده شده است. 6زیارت در استان گلستان در شکل 

برداری از فون نمونههای مورد بررسی و ایستگاه       

برداری در طول های نمونهمکان: مهرگان کفزیبزرگ بی

براساس عواملی از قبیل ارتفاع، شیب، تغییرات  رودخانه مسیر

ای و اراضی حاشیهو نوع کاربری سرعت جریان آب  ،جنس بستر

ایستگاه  61 ،مجموع در .ندشد تعیین ایرودخانه انشعابات

برداری نمونه شد ومشخص  رودخانهبرداری در طول این نمونه

بهار و  مهرگان آبزی درماهانه برای فون بزرگ بی صورتبه

برداری از فون نمونه. (6)جدول  انجام گرفت 6896تابستان 

سوربر که مخصوص بردار نمونه وسیلههکفزی ب رگانمهبزرگ بی

 81×81هر کدام به ابعاد  ی،های جاری بوده و از دو قاب فلزآب

میکرون تشکیل شده 911 ایهمتر و یک توری با چشمهسانتی

، آبراههبرداری از سه نقطه در هر ایستگاه نمونه ، انجام شد.است

پس از  هانمونه گرفته وتکرار صورت  8ها و وسط و با در کناره

دانشگاه درصد تثبیت و به آزمایشگاه  1آوری در فرمالین جمع

آوری شده با استفاده مهرگان کفزی جمعبزرگ بی شدند.منتقل 

شو داده ومیکرون شست 11 از الک آزمایشگاهی با قطر چشمه

 .از لوپ استفاده شدجهت جداسازی موجودات شده و 
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: موقعیت مکانی رودخانه زیارت در استان گلستان1شکل   

 
مهرگان کفزی براساس ها، بزرگ بیپس از جداسازی نمونه       

در (. 6831احمدی و نفیسی، شدند )شناسایی  کلیدهای معتبر

 های بیولوژیک متعددی از جمله شاخصاین مطالعه از شاخص

(، 9111و همکاران،  Lydyوینر )-شانونشاخص ، غنای مارگالف

شاخص (، Bowles ،9119و  Fries)  /EPTشیرونومیده شاخص

تشابه توزیع  ( و شاخص9116و همکاران،  Davis) تراکم

برداری ایستگاه نمونه 61قابل ذکر است که  شده است.استفاده 

ایستگاه، منتخب، براساس عواملی نظیر تشابه در موقعیت 

منظور بررسی و به توپوگرافی منطقه، کاربری اراضی حاشیه و ...

های ایستگاه )شامل باالدست ایستگاه، 8و تجزیه و تحلیل بهتر به 

( و 1و  1، 1های دست )شامل ایستگاه(، ایستگاه میان8و  9، 6

بندی دسته (61 و 9 ،3 ،1 هایدست )شامل ایستگاهایستگاه پایین

 Spss (version 16)افزاروسیله نرمهای حاصل بهدادهشدند. 

های ها و ایستگاهتجزیه و تحلیل شدند. جهت مقایسه بین ماه

 1دار طرفه در سطح معنیمختلف از روش آنالیز واریانس یک

افزار چنین جهت ترسیم جداول از نرمدرصد استفاده شد، هم

Excel2007 .استفاده شد 

 
 های مورد بررسی در رودخانه زیارت: مختصات جغرافیایی ایستگاه1جدول 

 مختصات جغرافیایی شماره ایستگاه

6 ''6/98'11⁰19 

9 ''8/91'11⁰18 

8 ''9/11'11⁰18 

1 ''9/81'11⁰11 

1 ''3/31'11⁰11 

1 ''8/18'11⁰16 

1 ''1/11'11⁰11 

3 ''1/81'11⁰11 

9 ''1/18'11⁰31 

61 ''1/18'11⁰38 
  

 نتایج
مهرگان کفزی رودخانه زیارت، در ر بررسی فون بزرگ بید       

عدد نمونه( شناسایی شدند که متعلق  311خانواده ) 1مجموع 

مهرگان بی بندی فون بزرگرده 9 باشند. در جدولراسته می 1 به

 شناسایی شده در رودخانه زیارت نشان داده شده است.
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 مهرگان شناسایی شده در رودخانه زیارتبندی فون بزرگ بی: جدول رده2جدول

 خانواده راسته رده شاخه

Athropoda 
Insecta 

Trichoptera 
Hydropsychidae 

Plecoptera 
Perlidae 

Ephemeroptera 

 

Heptageniidae 

 

Baetidae 

 

Diptera 
Chironomidae 

Simuliidae 
Tipulidae 

Annelida Oligochaeta 
  

  

    

 های زیستیشاخص       

در مقایسه مقادیر شاخص تراکم در  شاخص تراکم:       

ها، در ایستگاه های مختلف به تفکیک ایستگاهمقایسه بین ماه

دار یها دارای اختالف معندست بین فروردین با سایر ماهمیان

های مختلف نیز درصد( بود. در مقایسه بین ایستگاه 1)در سطح 

دار )در سطح یها اختالف معنغیر از فروردین ماه در کلیه ماهبه

  .درصد( مشاهده شد 1

 
 مختلف در رودخانه زیارت هایو ماه هادر ایستگاه تراکمزیستی  مقایسه مقادیر شاخص: 3جدول 

 شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ایستگاه/ ماه

1/11a±6/36 باالدست
A 6/91±1/3a

A 9/11±6/18a
A   1/91±1/11b

B 1/19±1/1b
B 6/91±6/91a

A 

دستمیان  6/86±1/19 a
A 8/86±1/69b

B 1/18±1/1b
B 1/96±1/1b

B 1/16±1/8b
B 1/16±1/19b

B 

دستپایین  9/11±6/11 a
A 9/11±1/19 a

A 9/31±1/9 a
A 6/11±1/11A

a 9/99±1/31a
A 6/91±1/13a

A 
 های مختلفداری بین ایستگاهی:مقایسه معنaهای مختلف        داری بین ماهی:مقایسه معنAتذکر: 

مقدار شاخص مورد ترین کم وینر:-شاخص شانون

دست طور نسبی متعلق به ایستگاه پاییننظر در طول دوره به

ترین مقدار و ترکیب و تنوع حالی است که بیشاین در باشدمی

ایستگاه باالدست از  ودست بوده ای متعلق به ایستگاه میانگونه

ای در حد متوسط قرار دارد. در مقایسه مقادیر نظر تنوع گونه

-ها فقط در ایستگاه پایینهای مختلف به تفکیک ایستگاهماه

 1)در سطح دار یها اختالف معندست بین تیر با سایر ماه

-مشاهده شد. در مقایسه شاخص مورد نظر بین ایستگاه درصد(

ها نیز در اردیبهشت، تیر و مردادماه ماه های مختلف به تفکیک

 .بود درصد( 1)در سطح دار یشاهد اختالف معن

 
  های مختلف در رودخانه زیارتو ماه هادر ایستگاه وینر-شانونزیستی  مقایسه مقادیر شاخص: 4جدول 

ماه ایستگاه/  شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین 

a 1/81±1/81 باالدست
A 1/99±1/91a

A  1/18±1/81a
A 1/13±1/11b

A 1/36±1/93b
A 1/81±1/89a

A 

دستمیان  1/99±1/96 a
 A 1/11±1/66a

A 1/99±1/61a
A 1/38±1/61b

A 6/19±1/61b
A 1/16±1/99a

A 

دستپایین  1/63±1/61 a
B 1/69±1/68a

B 1/18±1/99a
B 1/111±1/111a

A 1/83±1/8a
B 1/91±1/61a

B 
 های مختلفاداری بین ایستگاهیمقایسه معن :aهای مختلف        داری بین ماهیمقایسه معن :Aتذکر: 



 9314 تابستان، 2، شماره هفتمسال                                          فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری                
 

531 
 

های مختلف، در در مقایسه بین ایستگاه شاخص مارگالف:      

)در  داریتیر و مرداد اختالف معن های فروردین، اردیبهشت،ماه

چنین در مقایسه مقدار شاخص مشاهده شد. هم درصد( 1سطح 

های ها نیز، در ایستگاههای مختلف به تفکیک ایستگاهبین ماه

  درصد( 1)در سطح  داریدست اختالف معندست و پایینمیان

 مشاهده شد. 

 

 های مختلف در رودخانه زیارتو ماه هادر ایستگاهمارگالف زیستی  مقایسه مقادیر شاخص:  5جدول 

هایستگاه/ ما  شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین 

1/1b±1/19 باالدست
 A  1/89±1/86a

 A  1/11±1/81a
 A  1/13±1/183b

 A  1/13±1/19ab
 A  1/86±1/8a

 A 

دستمیان  1/86±1/8b
 A  1/31±1/61b

B 6/66±1/91a
B  1/13±1/91b

AB  1/9±1/193b
B  1/19±1/61a

AB 

دستپایین  1/111±1/111a
 A   1/91±1/61a

B  1/13±1/99a
C 1±1a

 A  1/88±1/91a
B  1/89±1/96a

B 
های مختلفداری بین ایستگاهیمقایسه معن :aهای مختلف        داری بین ماهیمقایسه معن :Aتذکر: 

شابه در تمقایسه مقادیر شاخص زیستی  شاخص تشابه:       

دهد که های مختلف در رودخانه زیارت نشان میها و ماهایستگاه

دست در ترین مقدار این شاخص مربوط به ایستگاه میانبیش

دست در متعلق به ایستگاه پایینترین میزان ماه بوده و کمتیر

های مختلف به باشد. در مقایسه بین ایستگاههمین ماه می

های مختلف، در اردیبهشت، تیر و مردادماه اختالف تفکیک ماه

های مشاهده شد. در مقایسه بین ماه درصد( 1 سطح )در داریمعن

های باالدست و ها نیز در ایستگاهمختلف به تفکیک ایستگاه

 1)در سطح دار یهای مختلف اختالف معندست بین ماهنپایی

  .وجود دارد درصد(

 

 های مختلف در رودخانه زیارتو ماه هادر ایستگاهتشابه زیستی  مقایسه مقادیر شاخص: 6جدول 

 شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین ایستگاه/ ماه

  6/1A±69/1 باالدست
a 193/1 ±191/1A 

a 61/1 ±19/1A 
a 91/1±11/1A 

ab 13/1 ±19/1B
b 13/1 ±13/1A 

a 

 6/1A±66/1 دستمیان
a  91/1 ±19/1A

b 99/1 ±16/1A 
a 8/1 ±161/1A 

a  91/1 ±181/1A 
a 98/1 ±11/1A 

a 

31/1B±6/1 دستپایین
a  19/1 ±11/1B

a 99/1±13/1B
a 1111/1±1111/1A 

b 61/1±13/1B
a 68/1 ±11/1B

a  

 های مختلفداری بین ایستگاهیمقایسه معن :aهای مختلف        داری بین ماهیمقایسه معن :Aتذکر: 

 

های در مقایسه بین ایستگاه :/EPTشیرونومیدهشاخص        

های اردیبهشت، تیر، های مختلف در ماهماهمختلف به تفکیک 

هده مشا درصد( 1)در سطح دار یمرداد و شهریور اختالف معن

های مختلف به چنین در مقایسه مقدار شاخص بین ماههم شد،

های مختلف ها نیز در هر سه ایستگاه بین ماهتفکیک ایستگاه

 د دارد. وجو درصد( 1)در سطح دار اختالف معنی

 

 

  های مختلف دررودخانه زیارتو ماه هادر ایستگاه /EPTشیرونومیده زیستی شاخصمقادیرمیانگین  مقایسه:  7جدول 

اهایستگاه/ م  شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین 

a 1/1 باالدست
B  1a

 A  1/1a
C 1/96a

B  1a
 A  1b

C 

دستمیان  1/61a
 A  6/1b

AB 8/16a
B 1/1b

B  1/81b
B   1/18a

 A 

دستپایین  1/91 a
B 1/19a

 A 3/61a
C  1a

 A 1/11a
B   1/1a

B 
 های مختلفداری بین ایستگاهیمقایسه معن :aهای مختلف        داری بین ماهیمقایسه معن :Aتذکر: 

       

 بحث
دار در ایستگاه یعلت وجود اختالف معن تراکم:شاخص        

درصد( به  1ها )در سطح دست بین فروردین ماه و سایر ماهمیان

گردد. برمی هاماه سایر ماه نسبت به این دبی در بودن مقدار تربیش

ها و در فصول ویژه در زمان وقوع سیالبها بهدبی آب رودخانه

گذارد. زیادی برجای می بارندگی، اثرات مستقیم و غیرمستقیم

از جمله تاثیرات مستقیم آن، از جا کنده شدن بسترهای قدیمی 
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باشد و منظور ادامه حیات ساخته شده میکه توسط آبزیان به

کشد که شرایط آن برای رشد و نمو مدت زمان زیادی طول می

(. وقوع سیل Har Kantra ،6939موجودات زنده مساعد شود )

ها، کلیه تر نسبت به سایر ماهوجود دبی بیشماه و در فروردین

تاثیر قرار داده و از تراکم کلی حوضه کاسته ها را تحتایستگاه

دار تنها در ایستگاه یاست اما دلیل اصلی وجود این اختالف معن

دست، به شرایط کلی این ایستگاه از جمله: شکل کانال میان

راه عمق کم، هم)باعث کندتر شدن جریان شده و این امر به

شود(، وجود تنوع زیستگاهی در آن، باعث افزایش تراکم می

بستر غنی از نظر پوشش گیاهی که جایگاه مناسب و امنی برای 

شود و باعث شده که در طول دوره زیست کفزیان محسوب می

تراکم نسبی باالتری نسبت به دو ایستگاه دیگر داشته باشد و 

شوی ارگانیسمی شدید این امر موجب شده که پدیده شست

 1دار )در سطح یرخداده در فروردین، سبب ایجاد اختالف معن

های مختلف در این ایستگاه شود. در مقایسه بین ایستگاه درصد(

دار )در سطح یها اختالف معنغیر از فروردین ماه در کلیه ماهبه

درصد( مشاهده شد که علت آن وجود دبی باال در این ماه و  1

باالی هر سه ایستگاه در پذیرش آن است که باعث استعداد 

ماه ایجاد شرایط یکنواختی در سه ایستگاه شده است. در تیر

دست دست با ایستگاه پایینبین ایستگاه باالدست و میان

درصد( مشاهده شد  1دار بسیار باالیی )در سطح یاختالف معن

 ایستگاه ساز باال در این ماه در و دلیل ساختکه این امر به

ساز  و باشد. ساختدست و تخریب فون زیستی موجود میپایین

های مهم این ایستگاه و در این ماه عالوه بر تخریب زیستگاه باال

ایجاد کدورت باال در آب، سبب ورود فلزات سنگین ناشی از 

ساز به این ایستگاه شده و این امر موجب کاهش و  و ساخت

ده است.  نتایج حاصل از پژوهشی تغییر فون زیستی موجود ش

با عنوان ارزیابی شاخص زیستی آلودگی و فون کفزیان نهر 

های سهمگین مادرسو پارک ملی گلستان مشخص کرد که سیل

و عظیم رخداده موجب کنده شدن بستر نهر مورد نظر شده و 

همراه آن، کفزیان به نقاط بسیار دورتری از محل اصلی خود به

(. نتایج پژوهش 6831و همکاران،  رجانیجاند )برده شده

با عنوان اثر برخی عوامل محیطی بر تنوع زیستی  دیگری

های دالکی و حله بوشهر، نشان داد که ماکروبنتوزهای رودخانه

ترین علل کاهش تنوع سیل و افزایش ناگهانی دبی یکی از مهم

و همکاران،  پذیراو تراکم در اکوسیستم مربوطه بوده است )

( که نتایج حاصل از هر دو پژوهش با نتایج مطالعه حاضر 6831

 مطابقت دارد. 

ترین مهمترین دلیل وجود کم: وینر-شاخص شانون       

دست وجود شرایط زیستی مقدار این شاخص در ایستگاه پایین

ای اجازه شود هرگونهحاکم در این ایستگاه بوده که باعث می

ای و ترکیب ن دلیل تنوع گونههمیزیست و بقا را پیدا نکند، به

حالی است که مهمترین دلیل یابد.، این درای کاهش میگونه

دست شکل کانال و وجود باالترین مقادیر در ایستگاه میان

 تر است( دست غنیپوشش بستر )نسبت به ایستگاه پایین

شود که که پوشش غنی ایستگاه سبب میباشد، ضمن اینمی

پدیده سیل و شستشوی ارگانیسمی در موجوداتی که بر اثر 

آیند در این ایستگاه ایستگاه باالدست به سمت پایین دست می

ای در حد به دام بیفتند. ایستگاه باالدست از نظر تنوع گونه

 ها در این ایستگاه متوسط قرار دارد. علت کاهش تعداد گونه

های مهم آن و البته دلیل پدیده سیل و ویرانی زیستگاهبه

باشد و دست میتر نسبت به ایستگاه میانپوشش گیاهی ضعیف

حالی است که جنس بستر آن که در غالب موارد قلوه این در

گیری باالی باشد، عمق کم ایستگاه و میزان اکسیژنسنگی می

الوصول نبودن مسیر دسترسی  به آن که جریان و البته سهل

نسانی تا حدود های ااین ایستگاه را از اثرات مخرب فعالیت

 دارد، باعث شده که تا حدودی اثرات باالیی دور نگه می

های رخداده جبران گردد. در پژوهشی گین و مخرب سیلسهم

های فصلی یا ناگهانی مشابه نیز وجود دبی باال ناشی از سیالب

چنین کاهش تنوع یکی از عوامل مخرب اکوسیستم و هم

معرفی شده است زیستی و در نتیجه کاهش شاخص شانون 

چنین نتایج پژوهشی با عنوان هم .(6831و همکاران،  پذیرا)

رود شناسایی و تعیین توده زنده فون بنتیک رودخانه زاینده

بندی بستر بر روی تنوع فون زیستی موجود، نشان داد که دانه

درشت موجب افزایش تاثیر بسیار زیادی داشته و بسترهای دانه

( که نتایج 6839اکبری و ابراهیمی، شوند )تنوع زیستی می

 خوانی دارد. حاصل از هر دو پژوهش با نتایج مطالعه حاضر هم

ها در طول علت اصلی تعداد اندک گونه :شاخص مارگالف       

های مختلف و عمق دوره، وجود شرایط تقریباً مشابه در ایستگاه

متغیرهای تاثیر تر تحتها )باعث شده که جریان آب بیشکم آن

ویژه اکسیژن و دمای هوا قرار محیطی حاکم بر رودخانه به

باشد. نتایج حاصل از پژوهشی مشابه که با عنوان گیرد( می

ساختار جمعیت موجودات ماکروبنتوز در دریاچه نئور اردبیل 

عنوان های مورد بررسی را بهانجام شد نیز، عمق کم ایستگاه

ی اندک در حوضه مذکور هایکی از دالیل اصلی وجود گونه

ها را نیز، بسیار تاثیرگذار معرفی کرده و البته تشابه ایستگاه
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( که نتایج 6891و همکاران،  ندوشنموسوی) برشمرده است

ترین بیش یطورکلمطالعه مطابقت دارد. بهاین حاصل با نتایج 

و این  توان دیدمیدست مقدار این شاخص را در ایستگاه میان

ل اشاره شده در مورد این ایستگاه در قسمت دالئامر به

ترین تراکم گردد و کممیتوضیحات مربوط به شاخص تراکم بر

توان میدست طور نسبی در ایستگاه پایینبه را در طول دوره

ساز باال و از بین رفتن  و علت جنس بستر، ساختکه به دید

برخی های مهم این ایستگاه، کاهش پوشش بستر در زیستگاه

باشد. جنس بستر در این ایستگاه نسبت به .. می.مناطق آن و

های باالدست از ذرات ریزتری تشکیل شده و این امر از ایستگاه

 گیری موجودات، زیر و روی ذرات آن جلوگیری کرده و پناه

داری مواد آلی جهت رشد چنین قدرت تهویه جریان و نگههم

ساز باال باعث  و اختچنین سدهد. همکفزیان را کاهش می

های مهم کدورت و تخریب زیستگاه افزایش فرسایش خاک و

وسیله وسایل مورد استفاده شده ایستگاه و جابجایی فون به

ویژه در مناطق انتهایی ایستگاه است. کاهش پوشش بستر به

گیری نداشته باعث شده که کفزیان مکان مناسبی جهت پناه

باشند البته توان مقابله با پدیده سیل را نیز از اکوسیستم گرفته 

 است. 

مقایسه مقادیر شاخص زیستی تشابه در  :شاخص تشابه       

دهد که های مختلف در رودخانه زیارت نشان میها و ماهایستگاه

دست در ترین مقدار این شاخص مربوط به ایستگاه میانبیش

دست در ترین میزان متعلق به ایستگاه پایینه و کمماه بودتیر

باشد که دلیل آن در توضیحات مربوط به سایر همین ماه می

 های زیستی بیان شد. شاخص

ترین عواملی که در مهم :/EPTشیرونومیدهشاخص        

مقادیر شاخص مذکور موثرند شامل: ورودی مواد آلی به حوضه 

شیب زمین و کاربری حوضه  چنین نوع بستر،مربوطه و هم

ترین باشند که البته مورد اول معموالً بیشمذکور می

دست هم از نظر شکل کانال تاثیرگذاری را دارد که ایستگاه میان

اشاره شد مستعد رشد فون زیستی است و  طورکه قبالًهمان

البته ورودی مواد مغذی به این ایستگاه هم باال بوده که شرایط 

 ;,کند مهرگان کفزی مهیا میتر بیبیش را برای حضور

توان عنوان کرد که شاخص گیری نهایی میعنوان نتیجهبه       

مهرگان های مربوط به فون بزرگ بیتراکم بهتر از سایر شاخص

چنین یکی از کفزی، شرایط اکوسیستم را نشان دادند. هم

است، هایی که رودخانه زیارت با آن مواجه ترین بحرانبزرگ

پذیری باالی این حوضه بوده که باعث تغییر در فون سیل

شود.، زیستی و پارامترهای فیزیکوشیمی آب رودخانه می

گیر و اقدامات اساسی اجرایی در بنابراین ساخت سازندهای سیل

 رسد.نظر میاین زمینه، ضروری به
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