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 Introduction: The aim of this study was to evaluate the impact of human activities on 

health and determination of water quality macroinvertebrates functional feeding groups as 

indices of biological assessment.  

Materials & Methods: A field sampling campaign was carried out at four stations each 

month on 2017. The study entailed sampling of benthic macroinvertebrate using a Surber 

sampler.  

Result: Throughout the sampling period, 46475 number per sampler unit of 

macroinvertebrates were collected Which were belonging to 16 orders, 35 families and 49 

genera. Macroinvertebrates included five functional feeding groups including Collector-

Filterer (CF), Collector-Gatherer(CG), Scraper (SCR), Shredder (SHR), Predator (PRD). 

CG and CF groups had the highest relative abundances in all study stations, except station 

3, where CG and PRD groups were dominant, respectively. In stations with high pollution 

(especially station 1), the abundance of CG feeding group has increased significantly 

compared to other stations (especially stations 2 and 4). Based on the results obtained from 

the distribution of macroinvertebrates and their Feeding groups, the impact of human 

activities including the effluent of agricultural, urban, and rural wastewaters to the little 

Zab river is quite evident and the stations affected by different types of effluents (Station 

1 and 4) had the most unfavorable conditions respect to the other ones.  

Conclusion: Therefore, the assessment of macroinvertebrates functional feeding groups 

are a useful way (with a least cost) to evaluate the  consequence of human activities on 

water quality as it has been observed on Little Zab river ecosystem. 
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 مقاله پژوهشی  

 

 

 

 

 مهرگان کفزی در ارزیابی زیستی ای بزرگ بیهای تغذیهکاربرد گروه

 زاب کوچک رودخانه
 

 

 1اسالمی، هومن رحبی3جلودار، مهدی نادری*1، ابوالقاسم کمالی2، محمدرضا احمدی1نژادابراهیم تقی

 
 
 ن، ایران، تهرادانشگاه آزاد اسالمیواحد علوم و تحقیقات،  گروه شیالت،  1
 تهران، ایرانهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، گروه بهداشت و بیماری  2
 انزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایرپژوهشکده اکولوژی دریای خزر، موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات، آمو  3

 چکیده  کلمات کلیدی
 مهرگان کفزيبزرگ بي

 ايذیههاي تغگروه
 شاخص کیفیت آب

 رودخانه زاب کوچک

 

های ستی گروهشاخص زیاز  با استفادهتعیین کیفیت آب بر سالمت و های انسانی ارزیابی تاثیر فعالیتاین مطالعه  هدف از :مقدمه 

 باشد. غربی میمهرگان کفزی در رودخانه زاب کوچک، آذربایجانای بزرگ بیتغذیه

 5/30×5/30 سوربر به ابعاد بردارنمونهبا استفاده از ایستگاه  مهرگان کفزی در چهارداری از جوامع بزرگ بیبرنمونه ها:مواد و روش

 انجام شد.  1397سال  درصورت ماهانه به میكرومتر 360چشمه تور متر با سانتی

جنس و گونه تعلق  49ده و خانوا 35ته، راس 16بردار جاندار کفزی جداسازی شدند که به عدد در واحد نمونه 46475تعداد نتایج: 

 ،Filterer-Collector، (CG) Gatherer-torCollec، (SCR) craperS( CF) ایگروه تغذیه 5کفزی شامل  مهرگانبزرگ بی .داشتند

(SHR) Shredder ،(PRD) Predator های بودند. گروهCG  وCF که  3تگاه ایس زجهای مطالعاتی )بهترتیب در تمامی ایستگاهبه

 ererCollector/Gathای ذیهتغفراوانی گروه ترین فراوانی نسبی برخوردار بودند. بیش ( ازغالب بودند PRDو  CGهای ترتیب گروهبه

ه داشت( 4و  2های ایستگاه ویژهها )بهایستگاه نسبت به سایرداری فزایش معنی( ا1ایستگاه  ویژه)به هایی با آلودگی زیادایستگاه در

ورود ازجمله  های انسانیها، تاثیر فعالیتمهرگان کفزی و رفتار غذایی آنبی بزرگ دست آمده از پراکنشهبراساس نتایج ب .است

ها انواع پساب هایی که تحت تاثیرایستگاه هود بوده ومش کامالًکوچک  زابروی رودخانه  های کشاورزی، شهری و روستاییفاضالب

  .نظر آلودگی بودند ترین شرایط ازنامطلوب دارای ،(4و  1های)ایستگاه قرار داشتند

های توان به ناهنجاریمیصرف هزینه  ترینکم بامهرگان کفزی بی بزرگ ایتغذیه هایگروه با بررسی ،بنابراین :گیری و بحثنتیجه

 .ی بردپکوچک  زاب انهسازگان رودخو تغییر در کیفیت آب بوم های انسانیفعالیتاحتمالی ناشی از 

https://dx.doi.org/10.22034/aej.2020.254362.2388
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 قدمهم
كشاورزي با همه مزايايي كه هاي صنعتي و شهرنشيني، فعاليت

طريق ايجاد  مخرب خود از توليد داشته است، همواره با آثار افزايش در

هاي سطحي را ويژه آبها بهبومها، سالمت زيستها و پسابآالينده

حقيقت  ها را دررودخانه آب(. آلودگي Karr ،1998) اندازدخطر مي به

شمار به انساني هايفعاليت اثر زيست درآلودگي محيط شاخص توانمي

را از ميان  طوالني كه مسير هستند آبي ها تنها منابعزيرا رودخانه آورد،

 Sharmaكنند )مي صنعتي و كشاورزي طي شهرها، روستاها و مناطق

هاي صنعتي امل آالينده(. سه نوع آلودگي شChowdhari ،2011و 

ناشي از كارخانجات و صنايع، آلودگي كشاورزي حاصل از سموم 

كشاورزي مورد استفاده در مزارع كشاورزي و آلودگي شهري شامل 

شوند ها ميخانگي و شهري وجود دارند كه وارد رودخانه هايفاضالب

(Sharma  وChowdhari ،2011.) هاي متعددي براي تعيين شاخص

، Karr؛ Merritt ،1996و  Cummins) شوديفيت آب استفاده ميك

توجه  با .(2009و همکاران،  Kenny ؛2002و همکاران،  Bode ؛1998

هاي سازگاندر بوم راآن فيزيکوشيميايي خصوصيات آب جريان كهاين به

دليل توان مهرگان كفزي بهبي ،دهدآب جاري در هر لحظه تغيير مي

و زودگذر محيطي  موقتي نسبت به شرايط پاسخگويي و محدود حركتي

توانند وضعيت كيفي بهتر مي زاتنشها و عوامل نظير آلودگي

نشان  فيزيکوشيميايي خصوصيات به را نسبت جاري هايآب سازگانبوم

. (b 2016 و همکاران، Sharifinia؛ 2009و همکاران،  Kenny) دهند

از موجودات  هارودخانه و ويبارهاج كيفيت تعيين براي شناسانبوم اگرچه

ها را العمل آننموده و عکس كيفي آب استفاده عنوان شاخصآبزي به

كفزي از  مهرگانگيرند، بزرگ بينسبت به شرايط محيطي درنظر مي

و  Cummins) باشندهاي پايشي ميترين موجودات براي فعاليترايج

Merritt ،1996؛ Bode  ،عنوان كفزي به رگانمهبي .(2002و همکاران

 هايسازگانبوم در اساسي نقش ايتغذيه سطوح حدواسط كنندگانمصرف

 يمختلف غذايي منابع از و (2010 و همکاران، Cremona) نموده دايفا آبي

هاي مختلف گروه ها را درآن اساس اين توان برمي كه كنندمياستفاده 

آلودگي آلي ترتيب بدين (.Baily ،1997و  Taylor) اي قرار دادتغذيه

ها كشاورزي، شهري و روستايي به رودخانه هايناشي از ورود فاضالب

سازگان رودخانه را تواند منابع غذايي بومطي فرايندهاي مختلف مي

 كفزي رودخانه مهرگانبي بزرگ را براي جديدي شرايط و داده تغيير

و همکاران،  رزايي؛ شيرودمي1391و همکاران،  نياشريفي) يجاد نمايدا

حاصل از آلودگي به مواد آلي  جريان انرژي هاي(. يکي از نشانه1397

مهرگان تغيير در فراواني بزرگ بيشامل مختلف غذايي  سطوح بين در

واسطه ارتباط بين ساختار جمعيت و اي بههاي تغذيهكفزي و گروه

اي هاي تغذيههگرو بررسي با بنابراين .(Allan، 1995) باشدمي انرژي پايه

هاي احتمالي ناشي از توان به ناهنجاريمهرگان كفزي ميبزرگ بي

 سازگان رودخانه پي بردورود مواد آلي و تغيير در كيفيت آب بوم

(Uwadiae، 2010). اي هاي تغذيهگروه با بررسي (1385) جلودارنادري

حتمالي توانست به ناهنجاري ا هراز، در رودخانه كفزي مهرگانبي بزرگ

ن اي ناشي از ورود مواد آلي و تغيير در كيفيت آب رودخانه پي ببرد.

مهرگان بي بزرگ ايتغذيه مختلف هايگروه توزيع بررسي هدف با مطالعه

زاب كوچک، آذربايجان زيستي رودخانه  عنوان مبناي ارزيابيبه كفزي

 پذيرفت.انجام غربي 
 

 هامواد و روش
هاي زاگرس كوه از كه بوده كيلومتر 400كوچک  زاب رودخانه طول

(. 1398)ديانت و همکاران،  ريزدمي دجله رودخانه به و گرفته سرچشمه

هاي يين پژوهش با درنظر گرفتن انواع آلودگا ايستگاه در 4تعداد 

ر هاي انساني در مسيكشاورزي، شهري و روستايي ناشي از فعاليت

لف آن و شرايط محيطي هاي مخترودخانه، امکان دسترسي به بخش

 .(1 )شکل گرفته شد از قبيل شيب بستر و ارتفاع از سطح دريا درنظر
 

 عرض جغرافیايی طول جغرافیايی شماره ايستگاه

1 "97 ' 94° 45 "9 ' 34° 36 

2 "7 ' 94° 45 "9 ' 34° 36 

3 "43 ' 97° 45 "53 ' 28° 36 

4 "33 ' 95° 45 "36 ' 28° 36 

های مطالعاتی روی رودخانه زاب ستگاه: موقعیت اي1شکل 

 هاکوچک همراه با مختصات جغرافیايی آن
 

رسي، شني  بسترهاي در ذرات بنديدانه تعيين جهت بردارينمونه       

هر ايستگاه انجام شده كه اندازه و نوع  اي با سه تکرار درو سنگريزه
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اده از شيکر الک ها پس از انتقال به آزمايشگاه با استفذرات نمونه

بسترهاي  در ذرات بنديدانه گرديد. تعيين (Sieve Shaker) آزمايشگاهي

صورت برداري بهسنگي پس از انجام نمونهسنگي و تختهسنگي، قلوه

 ها روي يک پارچه مربعيدادن سنگ و با قرار سيستماتيک -تصادفي

ها تعيين نهنمو برداري ازمتر و عکسسانتي 75به طول و عرض  شکل

تعيين  Digimizerافزار ها سپس با استفاده از نرمشد. اندازه سنگ

سنگي تر قلوهتري داشته و بيشهاي كمتخته سنگ 1 ايستگاه گرديد.

ايستگاه  شبيه به 2ايستگاه  رسي، شني و گلي بود. بستر توام با ذرات

با ذرات  توام خيسنگال 3 ايستگاه تري داشت.بيش شني ذرات ولي بوده 1

 سنگيتر سنگالخي و قلوهبيش 4ايستگاه  رسي، گلي و شني بود، اما

 بندي ادارهكمک طبقهذرات به بنديتعيين دانه شن بود. توام با ذرات

 USDA United States Department:) آمريکا متحده اياالت كشاورزي

of Agriculture) (.1388بوردي، )باي پذيرفت انجام 1شرح جدول به 

 

 USDAبندی ذرات با استفاده از طبقه بندی تعیین دانه :1جدول 

 سنگريزه 
 شن

 رس سیلت
 خیلی نرم شن نرم متوسط شن درشت خیلی درشت

 002/0تر از كم 0/0-05/002 0/0-1/05 0/0-25/1 0/0-5/25 1/0-5 2-1 20-2 متر(قطر )ميلي
         

سوربر  برداروسيله نمونهكفزي به مهرگانبي بزرگبرداري از نمونه

انجام شد.  ميکرومتر 360 تور متر با چشمهسانتي 5/30×5/30به ابعاد 

برداري كار انتخاب و نمونهاين سه نقطه رودخانه در هر ايستگاه براي

اين منظور در  گرفت. دستگاه براي ها و وسط رودخانه صورتكناره در

آوري هاي جمعگرديد و نمونه دخانه مستقرآب رو خالف جريان جهت

درصد تثبيت گرديدند  4مهرگان كفزي با فرمالين شده بزرگ بي

(Pennak ،1953 ؛Loch  ،نمونه1999و همکاران .) ها سپس جهت

شناسايي به آزمايشگاه زكرياي رازي، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه 

آوري شده كفزي جمع اتمواد و موجود شدند. اسالمي انتقال داده آزاد

 250آزمايشگاهي با قطر چشمه داخل يک الک ها بهدر ظروف نمونه

ذرات  تا منتقل شده و زير جريان ماليم آب قرار داده شدند مترميکر

. براي شناسايي موجودات از ها شسته شودآن مواد آلي و فرمالينريز

تبر اي شناسايي معو كليده D5000دستگاه استريوميکروسکوپ مدل

؛ Needham ،1976 ؛Edmonson ،1959 ؛Pennak، 1953) شد استفاده

Quigley ،1986 ؛Tachet  ،افراد مربوط  فراواني (.2000و همکاران

گيري محاسبه شده، سپس اي در هر واحد نمونهبه هر گروه تغذيه

، CF (Collector-Filterer)اي شامل هاي مختلف تغذيهتركيب گروه

CG (Collector-Gatherer)،Predator) ) PRD،Scraper) ) SCR و SHR 

)Shredder( شاخص محاسبه براي درصد برحسب FFG عملکرد  برحسب

 Taylor؛ Merritt ،1996بيان گرديد ) كفزي مهرگانبي بزرگ ايتغذيه

اي هاي تغذيهگروه نسبي فراواني (.Mandaville، 2002 ؛Baily، 1997 و

شخص شد. در نهايت تغييرات در چهار سطح كيفي آب در ذيل م

هاي مطالعاتي با استفاده هاي شاخص در ايستگاهدرصد فراواني گروه

مورد تجزيه و تحليل و ارزيابي قرار گرفت  Systat 11افزار از نرم

اسميرنوف انجام  -ها با روش كولموگروفسازي دادهنرمال (.2)جدول 

 one-wayطرفه )کكمک آناليز واريانس يها بهشد. مقايسه ميانگين

ANOVA) اي دانکن ها توسط آزمون چنددامنهتعيين محل اختالف و

(Duncan multiple range test) 5تر از سطح كم در ( 05/0درصدP< )

و  11نسخه  SPSSافزار ها توسط نرمصورت پذيرفت. محاسبه داده

 انجام شد. Excelافزاري نرم ها با بستهترسيم شکل
 

 ای در چهار سطح کیفی آبهای تغذيهنی نسبی گروهفراوا :2جدول 

(Taylor  وBaily ،1997.) 

  عالی خوب متوسط ضعیف
1> 1> 1> 2 Shredder 

1> 4 37 45 Scraper 

95 70 9 21 Gatherer 

1 70 39 22 Filterer 

4 18 15 9 Predator 

 

 نتايج
( ترمسانتي 5/30×5/30بردار )عدد در واحد نمونه 46475تعداد 

برداري در منطقه مطالعاتي سال نمونهمهره كفزي طي يکبزرگ بي

تعلق داشتند.  جنس 49خانواده و  35رده،  16كه به  جداسازي شدند

 7728ترتيب با كفزي به مهرگانبي بزرگ ترين فراوانيترين و بيشكم

بود. فراواني نسبي  2و  4عدد در مترمربع مربوط به ايستگاه  16567و 

رتبه نخست  مطالعه مورد هايتمامي ايستگاه در (Diptera) دوباالن راسته

( Oligochaetaتاران )كم رده راسته، ناي بعد از (.3 )جدول داد تشکيل را

 ( درEphemeropteraو راسته زودميران ) 3و  1 هايايستگاه در

 1 ايستگاه رتبه بعدي را تشکيل دادند. سپس در 4و  2هاي ايستگاه

 Trombidiformesهاي ، راستهHirudineaفراواني نسبي رده  ترتيببه

و  3هاي ايستگاه در ترين مقدار برخوردار بودند.از بيش Tricoptera و

 Tricoptera، Trombidiformesهاي ترتيب فراواني نسبي راستهبه 4

ترين مقدار برخوردار بودند. ترتيب فراواني از بيش Hirudineaو رده 

 بود.  Trombidiformesو  Tricoptera، Hirudineaبا  2 ايستگاه در نسبي
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 زاب کوچکفراوانی نسبی )تعداد در متر مربع( موجودات کفزی شناسايی شده در رودخانه  :3جدول 
 راسته خانواده جنس و گونه 1 2 3 4 مجموع

13 12 1 - - Dugesia gonocephala Planariidae Turbellaria 
2 - - - 2 Gordius aquaticus Gordiidae Nematoda 

705 - 328 2 375 Tubifex sp. Tubificidae 

Oligochaeta 136 - 136 - - Lumbriculus sp. Lumbriculidae 

386 - 174 - 212 Stylaria lacustris 
Naididae 5183 3 2961 475 1844 Nais sp. 

33 - - - 33 Notonecta sp. Notonectidae 

Hemiptera 1 - 1 - - Velia currens Veliidae 

1 - 1 - - Corixa sp. Corixidae 

1 - - 1 - Laccobius bipunctatus 
Hydrophilidae 

Coleoptera 2 2 - - - Noterus sp. 
5 - 5 - - Agabus sp. 

Dyticidae 1 1 - - - Dryops sp. 
1 1 - - - Dinocras sp. Perlidae 

Plecoptera 4 4 - - - Leuctra sp. Leuctridae 
1 1 - - - Chloroperla sp. Chloroperlidae 

691 102 10 532 47 Ephemerella sp. 
Ephemerellidae 

Ephemeroptera 
 

124 124 - - - Ephemerella krieghoffi 
1 1 - - - Ephemerella belgica 

3627 1027 458 1307 835 Baetis sp. 
Baetidae 

1858 354 154 1117 233 Baetis alpinus 
52 - 49 - 3 Caenis macrura 

Caenidae 15 8 6 - 1 Caenis sp. 
31 31 - - - Ecdyonurus sp. 

Heptageniidae 
 

329 303 - 26 - Epeorus sp. 
116 97 11 8 - Heptagenia sp. 
888 314 41 533 - Rithrogena sp. 

63 - - 32 31 Agraylea sp. 
Hydroptilidae 

Tricoptera 
 

99 42 - 44 13 Oxyethira sp. 

1051 336 238 477 - Hydropsyche sp. Hydropsychilidae 

26 26 - - - Rhyacophila sp. Rhyacophilidae 

5 5 - - - Pericoma sp. Psychodidae 

Diptera 

15 - - 15 - Dicranota sp. Pediciidae 
4 1 - 3 - Tipula sp. Tipulidae 
15 14 - 1 - Atherix sp. Athericidae 

7359 1880 850 3586 1043 Simulium sp. Simuliidae 
3 3 - - - Dixa sp. Dixidae 

691 163 - 369 159 Rheotanytarsus sp. 
Chironomidae 22140 2828 5098 7838 6376 Chironomus sp. 

1 0 1 - - Cordulia sp. Libellulidae Odonata 
18 - - - 18 Physa fontinalis Physidae Gastropoda 
7 - - - 7 Argyroneta sp. Cybaeidae Arachnida 

406 37 240 61 68 Hydrodroma sp. Hydrodromidae 
Trombidiformes 1 1 - - - Arrenurus sp. Arrenuridae 

457 7 195 132 123 Erpobdella octoculata 
Erpobdellidae Hirudinea 40 - - - 40 Erpobdella coccon 

1 - - - 1 Erpobdella sp. 
66 - 20 8 38 Hydra sp. Hydridae Hydrozoa 
2 2 - - - Isotomurus palustris Isotomidae Collembola 

46475 7728 10978 16567 11202 49 35 16 
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ها و راسته بهاره 2ايستگاه  در ( فقطColeoptera) باالنقاب تهراس

(Plecopteraدر )  ها اهميت حضور داشتند و ساير گروه 4ايستگاه

، Nematodaهاي لحاظ ميزان فراواني نسبي داشتند. ردهتري بهكم

Hemiptera ،Gastropoda ،Arachnida و Hirudinea ايستگاه  فقط در

و  Chironomidaeهاي ترتيب خانوادهچنين بهد. هممشاهده شدن 1

Simuliidae از راسته Diptera ترين فراواني ها از بيشايستگاه تمامي در

 Baetidaeخانواده  Ephemeropteraنسبي برخوردار بودند و از راسته 

مهرگان كفزي در منطقه بزرگ بي فراواني بود. ترين ميزانبيش داراي

شدند كه عبارتند از اي را شامل ميگروه تغذيه مورد مطالعه چندين

(. 1)شکل  PRD، گروه SHR، گروه SCR، گروه CG، گروه CFگروه 

نيز شناسايي  Parazitaدر ضمن در مطالعه حاضر تعدادي موجودات 

هاي شد كه در تعيين كيفيت آب رودخانه دخالت داده نشد. گروه

( 3ايستگاه  جزه)ب العاتيمط هايتمامي ايستگاه در CFو  CGاي تغديه

برخوردار بودند. نتايج  نسبي فراواني ترينبيش ها ازگروه نسبت به ساير

ايستگاه  در PRDو  CGاي هاي تغديهكه گروه نشان داد حاضر مطالعه

تر بيش 1ايستگاه  در CG ايگروه تغذيه غالب بودند. درصد فراواني 3

 يرات در كل دوره بررسي بينها بوده و اين تغيايستگاه از ساير

ميانگين  (.>05/0P) داد را نشان داريمعني اختالف 4و  1 هايايستگاه

 تر ازبيش 2و  4هاي ايستگاه در CFاي درصد فراواني گروه تغذيه

دار ها معنيايستگاه ن تغييرات بيناي بوده، ولي 3و  1هاي ايستگاه

تر بيش 3ايستگاه  در PRD ايتغذيهگروه  درصد فراواني ميانگين نبود.

 با 3ايستگاه  كه مقدار آن درطوريهبوده، ب 4و  2هاي ايستگاه از

(. گروه >05/0Pداري بود )داراي اختالف معني 4و  2هاي ايستگاه

ترين ميانگين فراواني نسبي از بيش 4ايستگاه  در SCRاي تغذيه

داري بود ها داراي اختالف معنيايستگاه برخوردار بوده و با تمامي

(05/0P< اگرچه درصد فراواني گروه .)SHR  در مقايسه با ساير

 تر بوده، ميانگين آن درها كمايستگاه اي در تماميهاي تغذيهگروه

ن تغييرات اي تري برخوردار بود واز مقادير بيش 4و  2هاي ايستگاه

يب نتايج مطالعه حاضر نشان ترتدار نبود. بدينها معنيايستگاه بين

ترين با بيش 1ايستگاه  در CGاي داد كه درصد فراواني گروه تغذيه

هاي كشاورزي و خانگي هاي انساني با ورود انواع فاضالبفعاليت

دست آمده نشان داد كه رفتار نتايج به ها بود.ايستگاه تر از سايربيش

در فصول مختلف سال  4ه ايستگا اي غالب درهاي تغذيهتمامي گروه

در تمامي  CGها متفاوت بود. درصد فراواني گروه ايستگاه با ساير

 ها از حداكثر مقدار برخوردار بود ايستگاه فصول سال و در تمامي

جز بهار از روند تغييرات سينوسي كه در تمامي فصول بهطوريهب

 (SCRاي )برخالف گروه تغذيه PRDبرخوردار بوده و همانند 

ترين داراي بيش 4و  2هاي ايستگاه نسبت به 3و  1هاي ايستگاه

هاي ايستگاه در CFاي فراواني نسبي بود. روند تغييرات گروه تغذيه

 4ايستگاه  بوده و ميزان فراواني آن در CGبرخالف گروه  3و  2، 1

گروه قرار گرفت. در مطالعه حاضر  SCRاي تحت تاثير گروه تغذيه

ن اي اي نداشته و نوساناتفراواني نسبي قابل توجه SHRاي تغذيه

كننده نبود تمامي فصول سال تعيين هاي مختلف درايستگاه گروه در

 (.6الي  2هاي )شکل
 

 
های ای ايستگاههای تغذيهترکیب درصد فراوانی گروه :2شکل 

 مختلف در کل سال

 

 
های ای ايستگاههای تغذيهروهترکیب درصد فراوانی گ :3 شکل

 مختلف در فصل بهار

 

 
های ای ايستگاههای تغذيهترکیب درصد فراوانی گروه :4 شکل

 تابستانمختلف در فصل 
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های ای ايستگاههای تغذيهترکیب درصد فراوانی گروه :5 شکل

 پايیزمختلف در فصل 

 

 
های ايستگاهای های تغذيهترکیب درصد فراوانی گروه :6 شکل

 زمستانمختلف در فصل 

 

 بحث
اساس حاضر بردر بررسي  مطالعاتي كفزي منطقه مهرگانبي بزرگ

اي ( به چندين گروه تغذيه1996) Merrittو  Cumminsبندي طبقه

، گروه SCR، گروه CG، گروه CFهاي تعلق داشتندكه عبارت از گروه

SHR گروه ،PRD انه زاب در رودخ ها(. انواع آلودگي1 بودند )شکل

بوم رودخانه منابع غذايي زيست توانسته مختلف فرآيندهاي طي چکكو

مهرگان زاب كوچک را تغيير داده و شرايط جديدي براي بزرگ بي

رودخانه ايجاد نمايد. پساب حاوي موادآلي ريز طي فرآيندهاي  كفزي

 Collector-Filterer, Collector-Gatherer براي مناسبي غذاي كه فيزيکي

هاي باشد، سبب تغيير ساختار جمعيتي و افزايش فراواني گروهمي

Collector مهرگانبي بزرگ ايتغذيه هايگروه بررسي با بنابراين شود.مي 

توان به ناهنجاري احتمالي ناشي از ورود مواد آلي و تغيير كفزي مي

 اخيرترتيب مطالعه بوم رودخانه پي برد. بديندر كيفيت آب زيست

و همکاران  Banagarو  (1385جلودار )سو با نتايج مطالعات نادريهم

( در رودخانه 2014و همکاران ) Shokri( در رودخانه هراز، 2018)

( در رودخانه كاروليناي شمالي و 1999و همکاران ) Lochتجن، 

Fries  وBowles (2002در رودخانه سان )با توجه باشد. ماركوس مي

ترتيب از مواد آلي ريز معلق در آب به CGو  CFهاي كه گروهينبه ا

نظر (، بهBlair ،1992و  Williams) كنندو بستر رودخانه استفاده مي

رسد شرايط غذايي مناسب ناشي از انواع فعاليت انساني، دليل مي

 باشد.( مي1 )شکل 1در ايستگاه  CGاصلي افزايش قابل توجه گروه 

از سايرين  تربيش كفزي هاي ماهيانشرايط آلوده گونه كه درناي ضمن

شناختي ها در شرايط بومكه تركيب متعادلي از گونهحالياست، در

هاي ماهيان غيربومي نيز چنين تعداد افراد گونهسالم وجود دارد. هم

(، 2002و همکاران،   Oberdorff؛Karr ،1981كند )افزايش پيدا مي

با مطالعات باال از يک  عه حاضر كامالًدست آمده در مطالهنتايج ب

در بررسي  SCRو  CG، CF هايگروه سويي مناسب برخوردار است.هم

بود  SHRو  PRDاي هاي تغذيهتر از گروهبيش 4ايستگاه  حاضر در

مهرگان كفزي بي بزرگ و تروفيک جوامع تغييرات ساختاري (.1 )شکل

كمان در رودخانه نگينآالي رپرورش ماهي قزل دست مزرعهدر پايين

 Collectorsاي ليمستون اسپانيا با افزايش قابل توجه گروه تغذيه

(Gathers  وFilterer( تغيير پيدا كرد )Camargo ،1992 بنابراين .)

ناشي از فعاليت مزارع پرورش  دهد تاثير پسابمي حاضر نشان تحقيق

و  CFهاي بي گروهماهي در رودخانه زاب كوچک سبب افزايش نس

CG به( ويژهCGگرديد. هم )جمله نوع هاي زيستگاهي ازتفاوت چنين

سبب حضور گروه  4ايستگاه  گياهي دربستر، شفافيت آب و پوشش 

Scraper كند )شده است كه از توليدات آلگي تغذيه ميWilliams و 

Blair، 1992.) محيطي مختلف از  شرايط در كفزي مهرگانبي فراواني

سيژن محلول، نوع بستر و كمبود مواد غذايي متفاوت قبيل دما، اك

 مهرگان كفزي(. تراكم بي1395فرد و همکاران، محموديباشد )مي

 هاي زيستگياهي حاشيه بستر، فراسنجه بستر و پوشش تغيير دليلبه

شيني، مانند مزارع ماهي، شهرن انساني زايتنش عوامل و محيطي

 ترتيبباشد. بدينتفاوت ميكشاورزي، معادن شن و ماسه و سد م

 خصوصيات زيستگاهي، هايفراسنجه به توجه با مطالعه مورد هايايستگاه

هاي انساني داراي كيفي آب و شرايط زيستگاه در نتيجه انواع فعاليت

اي برحسب شرايط هاي تغذيهكه گروهطوريتفاوت كيفي بودند، به

ا داراي تغييرات فصلي بودند هانواع فعاليت رودخانه و تأثير سازگانبوم

؛ Camargo ،1992دارد ) مطابقت متعدد قبلي نيز با نتايج مطالعات كه

Williams  وBlair ،1992 ؛Ganasan  ،كاربرد (. 2002و همکاران

معياره در هاي چنداي موجودات با استفاده از شاخصتغذيه هايگروه

ترتيب كاربري دينارزيابي رودخانه تجن مورد مطالعه قرار گرفت و ب

 Azamiگرديد ) رودخانه مشخص مختلف هاينواحي و سرشاخه آب در

 يآلودگ نيب يقو اريارتباط بسديگري  در مطالعه (.2015و همکاران، 

و  Varnosfaderany) شدگزارش  يستيهاي زشاخص جيآب و نتا

هاي هاي مختلف بر گروهچنين تاثير آلودگيهم(. 2010همکاران، 
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مهرگان كفزي رودخانه شاهرود مورد بررسي قرار بزرگ بياي تغذيه

شرايط كيفي مختلف رودخانه  ها درگروه اساس غالبيت ناي و بر گرفت

چنين هم .(2016a،bو همکاران،  Sharifiniaبود ) يتداراي تغييرا

، Bailyو  Taylorبراساس بررسي صورت گرفته در رودخانه ماين )

ها در مطالعه حاضر در طبقات ايستگاه توان گفت تمامي( مي1997
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