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 مهرگان کفزی دریاچه سد کمال صالح اراکبررسی تراکم و شناسایی جوامع بی

 
 

 دانشگاه صنعتی اصفهان ،گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی :*علی لطفی  

 دانشگاه صنعتی اصفهان ،منابع طبیعی دانشکده، شیالتگروه : شهرکیمژگان زارع 

 

 1396 تیرتاریخ پذیرش:            1396 فروردین تاریخ دریافت:
 

 چکیده

عنوان شاخص برای ارزیابی کیفیت توانند بههای آبی ساکن هستند و میمهرگان کفزی در رسوبات کف بستر اکوسیستمجوامع بزرگ بی            

ایستگاه  5صورت فصلی در هبرداری بمنظور ارزیابی جوامع کفزی دریاچه سد کمال صالح استان مرکزی، نمونهشوند. بههای آبی استفاده محیط

متر انجام شد. درجه حرارت آب سطح دریاچه کمینه سانتی 20×20بردار رسوب با ابعاد برداری با استفاده از دستگاه نمونهانجام گردید. نمونه

های سطحی دریاچه طی دوره بررسی با ترتیب در فصل زمستان و تابستان و غلظت اکسیژن محلول درآبگراد بهجه سانتیدر 2/21و بیشینه  6/7

ترتیب در فصول تابستان و گرم در لیتر بهمیلی12/10گرم بر لیتر و بیشینه میلی 44/6گرم در لیتر در محدوده کمینه میلی 07/8±5/1میانگین 

گیری متر اندازه 8/16متر و میانگین آن برابر  14و کمینه آن در پاییز برابر  2/18بیشینه عمق آب در فصل زمستان برابر زمستان در نوسان بود. 

و  Naididae ،Chironomidae ،Viviparidae ،Valvatidae ،Coenagrionidaeهای هایی از خانوادهشد. در این مطالعه جنس

Lymnaeidae ها توبیفیکس گزارش شد. بیشینه تراکم کفزی مشاهده برداری و در تمامی ایستگاهام فصول نمونهمشاهده شد. جنس غالب در تم

دریاچه  در تنوع شاخص ترتیب در بهار و پاییز گزارش شد. مقداربه 22/34±63/13)تعداد در متر مربع( و کمینه آن  64/115±39/18شده 

ترین مقدار این ترین و کمبود. بررسی شاخص تنوع شانون نشان داد که بیش متغیر 29/0 حداقل و 88/0حداکثر  محدوده در سد کمال صالح

ترتیب در پائیز و زمستان و میزان ترین میزان شاخص غالبیت سیمپسون بهترین و کمچنین بیشترتیب در بهار و  زمستان بوده است. همشاخص به

کمبود  عدم بستر مناسب برای استقرار و به توانمی را دریاچه کفزی جانوران کم تنوعترتیب در تابستان و زمستان بود. هشاخص غنای مارگالف ب

رسد ساختار بستر، میزان مواد مغذی و فشار چرا از عوامل مؤثر بر سکنی گزینی کفزیان نظر میدلیل جوان بودن دریاچه نسبت داد. بهمواد مغذی به

 باشند.در دریاچه سد کمال صالح اراک می

  مهرگان کفزی، کیفیت آب، ارزیابیسد کمال صالح، بزرگ بی کلمات کلیدی:

 lotfi@cc.iut.ac.ir :ست الکترونیکی نویسنده مسئول* پ
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 مقدمه
هاي آب و هابندانآب آبگيرها، ها،تاالب ها،رودخانه ها،درياچه       

 چونكشاورزي هم هايفعاليت در را مهمي نقش همواره زيرزميني

 تنوع و حفظ انسان اصلي هايدامداري، نيازمندي آبزيان، توليد

 هاياكوسيستم در كلي طوهب(. 1384دارند )وثوقي،  عهدهبه زيستي

 رسوبات و اوليه توليدات انتقال در را مهمي نقش كفزيان ساكن، آب

 چنينهم. كنندمي ايفا غذايي زنجيره باالتر سطوح به (دتريتوس) آلي

 منظوربه بيولوژيک هايشاخص عنوانهب هاآن از كه است زيادي مدت

 .شودمي استفاده انسان هايفعاليت از ناشي تخريب و آلودگي ارزيابي

 زيستگاهي شرايط با نزديکي و تنگاتنگ ارتباط كفزيانتركيب جمعيت 

(، 2017و همکاران،  Lasinio؛ 2001و همکاران،  Geoffreyدارد )

 اثراتي توانندمي دو هر يا شيميايي و فيزيکي عوامل كهطوريهب

و همکاران،  Li؛ Heino ،2000) باشند داشته هاآن جمعيت بر مستقيم

بندي خاص از كفزيان، قابليت كالسهاي . حضور يا عدم گونه(2017

كه تغييرات ساختاري كند، و با توجه به اينها را فراهم ميكيفي آب

افتد، امکان رديابي ها به آهستگي اتفاق مياي آندر تركيب گونه

تر ها بيشهاي آبي در آنهاي محيطي وارد به اكوسيستماسترس

هاي آلي برابر آلودگي خصوص درها بهباشد. اين ارگانيسمفراهم مي

 (.Hilsenhoff ،1988دهند )واكنش بهتري از خود نشان مي

 و تغذيه طريق از شانتراكم و اندازه نوع، به بسته ماكروزئوبنتوزها

 سويي از .دارند مهمي نقش رسوبات كردن مخلوط در بستر، حفاري

 آن در يافته تجمع هايباكتري همراهبه رسوب اجزاء و ذرات بافت ديگر

كنند مي ايفا از ماهيان برخي تغذيه در مهمي نقش غيرمستقيم طوربه

(Gardner ،19931395پروندي و همکاران،  ؛ .) 

 ( به بررسي پراكنش و توده زنده1381باقري و عبدالملکي )       

مهرگان كفزي درياچه ارس پرداختند. در اين مطالعه گروه غالب بي

( گزارش شدند كه در تمامي Oligochaetaتاران )درياچه ارس رده كم

خود اختصاص دادند. ترين فراواني را بهسال مشاهده شده و بيش

هاي تاران گروه غالب بعدي بود. خانوادهخانواده شيرونوميده بعد از كم

هاي مذكور تري نسبت به گروهگاماريده و ميزيده داراي فراواني كم

يان، نوع بستر، ميزان مواد آلي و ها بيان كردند تغذيه ماهبودند. آن

مهرگان كفزي در ترين عوامل تغيير در جمعيت بيدماي آب از مهم

( به 1391صلواتيان و همکاران ) باشند.ها و فصول مختلف ميايستگاه

مطالعه فون جانوران آبزي درياچه پشت سد الر پرداختند. در اين 

دوباالن  يد، راستهشناسايي گرد گونه و جنس 98 در راسته 12 بررسي

(Diptera) سال  در و مترمربع در عدد 676 فراواني با 1387 سال در

عدد در مترمربع غالب بود. يوسف زاد و همکاران  767با فراواني  1388

پروري در ( به بررسي توان توليد موجودات كفزي جهت آبزي1393)

 فراواني تريندرياچه گالبر زنجان پرداختند. در اين مطالعه بيش

عدد در  83/770و  42/910ترتيب به وتوبيفيسيده شيرونوميده

 مقايسه و حاصله نتايج به ها بيان كردند، باتوجهمترمربع بوده است. آن

 خصوصيات گرفتن درنظر با چنينهم منطقه، اقليمي با شرايط آن

 گالبر درياچه در گرمابي ماهيان توليد و رشد آب، فيزيکوشيميايي

 بهينه مهرماه( اواسط تا فروردين دو )نيمه سال از كوتاه زماني درمدت

  Kishoreبر درياچه  (2009و همکاران ) Saranjدر مطالعه  .باشدمي

Sagar كم رده( تارانOligochaeta) ترين گروه از عنوان فراوانبه

گان مهر( بزرگ بي2010و همکاران ) Luccaكفزيان گزارش شد. 

در برزيل را مورد ارزيابي قرار دادند. Caçó ري كفزي درياچه گرمسي

هاي اي، تنوع و تراكم گونهنتايج نشان داد كه تغييرات در غناي گونه

تر به تغييرات فصلي مرتبط بوده و تمام كفزي در اين درياچه بيش

ها پارامترهاي ذكر شده در دوران خشکي نسبت به دوران بارندگي

كفزي اين  ونوميده جز اصلي جامعهتر گزارش شد. خانواده شيربيش

 خود اختصاص داد.هدرصد كل فون بنتيک را ب 50و تقريباً  بوده درياچه

ترين سدهاي استان مركزي است كه با هدف سد كمال صالح از بزرگ

 74تامين آب شرب شهرهاي اراک و شازند و صنايع بزرگ اراک در 

كيلومتري جنوب شازند و بر  46و  اين شهرغربي كيلومتري جنوب

سد از  اين .است دز احداث شدهرودخانه هاي سرشاخهروي يکي از 

ميليون  110حجم ذخيره آب  بااي و داراي هسته رسي نوع سنگريزه

 باشد.متر مي 80متر و ارتفاع سد  12مترمکعب، داراي تاجي به عرض 

مترمکعب ميليون  95/100ميانگين جريان ورودي ساالنه سد معادل 

كيلومترمربع، از  655سد كمال صالح با مساحت  يزآبخ . حوضهاست

غرب استان هاي دز بوده كه در بخش سربند واقع در جنوبزيرحوضه

هاي و جزء سرشاخه داردشرق استان لرستان قرار مركزي و شمال

در طي اين بررسي آيد. حساب مياصلي رودخانه تيره لرستان به

مهرگان كفزي درياچه سد و عيت بزرگ بيشناسائي ساختار جم

همراه بررسي برخي از فاكتورهاي ه، بهامطالعه پراكنش و تراكم آن

 فيزيکي شيميايي آب مورد بررسي قرار گرفتند. 
 

 هامواد و روش
در اين تحقيق با توجه به معيارهاي مهمي مانند شکل و بستر،        

( و عمق متفاوت آب، تعداد 1وسعت درياچه سد كمال صالح )شکل 

موقعيت ايستگاه از ابتداي درياچه تا نزديک تاج سد انتخاب گرديد.  5

( مشخص GPSها با استفاده از دستگاه موقعيت ياب جهاني )ايستگاه

مرحله و در طي فصول بهار،  4برداري در ه(. نمون1گرديد )جدول 

برداري از كفزيان انجام شد. نمونه 1394تابستان، پاييز و زمستان سال 

بردار رسوب )اكمن( با ابعاد در هر ايستگاه با استفاده از دستگاه نمونه
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رسوب برداشته شد.  نمونه 3هر ايستگاه  متر انجام شد. درسانتي 20×20

ساحل انتقال يافت و به كمک الک استاندارد هاي رسوب به نمونه

آوري شده به ظروف هاي كفزي جمعشستشو داده شد. نمونه 60 شماره

تثبيت گرديد. در  %4مخصوص نمونه انتقال داده شد و با فرمالين 

شد و پس از شستشوي  منتقل آزمايشگاه به شناسايي براي هانمونه نهايت

در   هاي شناسايي موجودكليد مجدد و تفکيک در آزمايشگاه به كمک

 ؛Thorpalan، 1991 و Jamesحد جنس مورد شناسايي قرار گرفت )

Rosenberg  وResh، 1994؛ Mandawille، 2000صوفياني ؛ محبوبي

گيري پارامترهاي فيزيکي و شيميائي، براي اندازه (.1379نادري، و 

 برداري نانسننمونههرايستگاه با استفاده از بطري  در از آب بردارينمونه

اي صورت گرفت. از دماسنج جيوه 1 جدول در شده مشخص هايعمق در

 گيري شد.روش وينکلر اندازهگيري دما و اكسيژن محلول بهبراي اندازه

برداري در درياچه هاي نمونه: موقعيت جغرافيائی ايستگاه1جدول 

 سد کمال صالح

 ايستگاه
ميانگين 

 عمق ساالنه

 طول جغرافيايی

 شرقی( )درجه

 عرض جغرافيايی

 شمالی( )درجه

1 75/3 23′57″◦34 22′92″◦37 

2 5/17 10′15″◦34 22′62″◦37 

3 12/4 18′50″◦34 25′52″◦37 

4 5/15 13′64″◦34 24′11″◦37 

5 25/40 97′79″◦33 22′45″◦37 
 

براي ارزيابي سه جنبه از ساختار توان هاي تنوع مياز شاخص       

هاي موجود از هر گونه ها، تعدادكل ارگانيسمجامعه شامل تعداد گونه

صورت يکساني استفاده يا فراواني و يکنواختي در فراواني نسبي به

تري وينر، سيمپسون و مارگالف كابرد بيش-كرد. سه شاخص شانون

ها ع يکنواخت تاكسوندارند. در شاخص شانون با افزايش تعداد و توزي

يابد. وينر افزايش مي-در بين جامعه، ميزان شاخص شانون )يکنواختي(

هاي زير محاسبه شد )پروندي ها طبق فرمولشاخص ساير و شاخص اين

 (:Shannon ،1963و  Weaver؛ 1393؛ زارع، 1395و همکاران، 

H´= -Σ Pi×Ln Pi 

=Pi تعداد افراد گونهi به تعداد كل افراد ،=H´ شاخص تنوع شانون 

 وينر

 D=1-Σ(Pi)2                                      شاخص تنوع سيمپسون:

Piفراواني نسبي =i مين تاكسون در جامعه ،=D  شاخص تنوع

 سيمپسون

   M= s-1/ lnN                                    شاخص تنوع مارگالف:

Sتعداد تاكسون = ،Nتعداد كل افراد = ، =Mشاخص تنوع مارگالف 

افزارهاي نمودارها از نرم رسم و آماري آناليزهاي انجام جهت       

SPSS  2010( و 16)نسخهExcel   استفاده شد. با توجه به نرمال بودن

دار اسميرنف(، جهت مشاهده اختالف معني-)آزمون كلموگروف هاداده

ها مقايسه ميانگين آزمون سپس ،ANOVA ها از آزمونداده ميانگين بين

 روش دانکن استفاده شد.به

 

 نتایج
درياچه سد  نوسانات درجه حرارت و غلظت اكسيژن محلول در       

در  .نشان داده شده است 2كمال صالح طي مدت مطالعه در جدول 

و بيشينه  6/7مدت بررسي، درجه حرارت آب سطح درياچه كمينه 

تابستان نوسان در فصل زمستان و ترتيب گراد بهدرجه سانتي 2/21

سد كمال صالح  درياچه سطحي آب دماي دراين مطالعه، ميانگين. داشت

گراد درجه سانتي 7/9هاي عمقي درياچه گراد وآبدرجه سانتي 14

هاي سطحي درياچه طي آب غلظت اكسيژن محلول در .برآورد گرديد

ر محدوده كمينه گرم در ليتر دميلي 07/8±5/1 دوره بررسي با ميانگين

ترتيب در گرم در ليتر بهميلي12/10گرم بر ليتر و بيشينه ميلي 44/6

بيشينه عمق آب در فصل  فصول تابستان و زمستان در نوسان بود.

متر و ميانگين آن  14و كمينه آن در پاييز برابر  2/18زمستان برابر 

هايي جنسراسته و  6در اين مطالعه  .گيري شدمتر اندازه 8/16برابر 

، Naididae ،Chironomidae ،Viviparidae ،Valvatidae خانواده 8از 

Coenagrionidae  وLymnaeidae  شناسائي شد. جنس غالب در تمام

برداري و بود كه در تمام فصول نمونه Tubifexبرداري مراحل نمونه

ميانگين تراكم )تعداد در  6تا  3ها حضور داشت. جداول تمام ايستگاه

 دهد.هاي مختلف را نشان ميمتر مربع( مشاهده شده در ايستگاه

ترين ميزان مقايسه تراكم كفزيان در فصول مختلف نشان داد كه بيش

فصل پائيز وجود داشته است ترين ميزان در تراكم در فصل بهار و كم

و تفاوتي بين فصول تابستان و زمستان از نظر تراكم كفزيان وجود 

 (. 2نداشته است )شکل 

 

 
 : موقعيت سد کمال صالح اراک1شکل 
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 خطاي استاندارد( ±)پارامترهاي فيزيکی و شيميائی آب سد کمال صالح : ميانگين فصلی برخی 2جدول 

 زمستان پاييز تابستان بهار فاکتورهاي فيزيکی شيميايی

 b20 37/0±b2/21 2/0±a2/7 6/0±a6/7±31/0 دماي آب 

 b04/8 64/0±c44/6 76/0±b68/7 06/0±a12/10±34/0 اكسيژن محلول

 2/18±31/8 14±6/5 3/17±47/6 4/15±32/6 ميانگين عمق 
 گرم بر ليتر؛ عمق، مترگراد؛ اكسيژن محلول، ميلي، درجه سانتيواحدها: دما        

 

 کفزيان سد کمال صالح در فصل بهار: ميانگين تراکم )تعداد در مترمربع( 3جدول 

 5ايستگاه  4ايستگاه  3ايستگاه  2ايستگاه  1ايستگاه  جنس خانواده راسته

Diptera Chironomidae Chironomus sp. - - 64 - - 

Odonata Coenagrionidae Coenagrion sp. - - 33/85 - - 

Tubificida 
Naididae - 67/42 33/37 33/5 33/21 67/10 

Tubificidae Tubifex sp. 33/213 67/218 64 208 288 

Haplotaxida Lumbricidae - - - - - 160 

 

 تراکم )تعداد در مترمربع( کفزيان سد کمال صالح در فصل تابستانميانگين : 4جدول 

 5ايستگاه  4ايستگاه  3ايستگاه  2ايستگاه   1ايستگاه جنس خانواده راسته

Diptera Chironomidae Chironomus sp. - - 67/42 - - 

Heterobranchia 
Viviparidae Viviparus sp. 33/37 67/26 - - - 

Valvatidae Valvata sp. 33/5 33/53    

Tubificida 
Naididae - 16 37/33 33/21 - 67/10 

Tubificidae Tubifex sp. 64 37/33 33/21 67/234 48 

Pulmonata Lymnaeidae Lymnaea sp. - - 32 - - 
 

 فزيان سد کمال صالح در فصل پاييزميانگين تراکم )تعداد در مترمربع( ک: 5جدول 

 5ايستگاه  4ايستگاه  3ايستگاه  2ايستگاه  1ايستگاه  جنس خانواده راسته

Diptera Chironomidae Chironomus sp. 33/21 33/21 - 67/10 67/26 

Heterobranchia Valvatidae Valvata sp. - - - - 33/53 

Tubificida 
Naididae - 16 33/21 33/21 33/5 67/10 

Tubificidae Tubifex sp. 48 67/202 16 67/26 33/21 

 

 : ميانگين تراکم )تعداد در مترمربع( کفزيان سد کمال صالح در فصل زمستان6جدول 

 5ايستگاه  4ايستگاه 3ايستگاه  2ايستگاه  1ايستگاه  جنس خانواده راسته

Diptera Chironomidae Chironomus sp. 67/10 16 - 16 - 

Heterobranchia Valvatidae Valvata sp. - 33/5 67/10 160 - 

Tubificida Tubificidae Tubifex sp. 64 80 67/10 67/42 96 

ترين تنوع و ررسي شاخص تنوع شانون نشان داد كه بهار بيشب       

چنين شاخص غالبيت اي را داشته است همترين تنوع گونهزمستان كم

ترتيب در پاييز هترين مقدار بترين و كمبيش دهندهسيمپسون نشان

ترين ترتيب داراي بيشهو زمستان است. شاخص غناي مارگالف نيز ب

 (.3ترين مقدار در تابستان و زمستان بود )شکل و كم
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 : تراکم کل )تعداد در مترمربع( کفزيان در طول مدت مطالعه2شکل 

 (.p>05/0است ) %5دار در سطح عدم اختالف معني دهندهحروف مشابه نشان

 

 
 برداريهاي شانون، سيمپسون و مارگالف در فصول مختلف نمونه: شاخص3شکل 

 (.p>05/0است )  %5دار در سطح دهنده عدم اختالف معنيحرف مشابه نشان

 

 بحث

 و يستن تصادفي اكوسيستم يک در زنده موجودات حضور       

 هاگونه فراواني و حضور كه است محيطي زيست عوامل از ايمجموعه

 زيستي شاخص عنوانبه كفزي مهرگانبي بزرگ .كندمي تعيين را

 آب دماي ،محلول اكسيژن نظير عواملي وشوند مي محسوب آبي منابع

 تودهزي و داده نشان را محسوسي ثيرأت هاآن جوامع بر لودگيآ ميزان و

 باشدمي رودخانه آب جريان و بستر آلي مواد از تابعي عمدتاً نيز هاآن

با توجه به موقعيت درياچه سد كمال صالح (. 1380 نفيسي، و احمدي)

و قرار داشتن در منطقه كوهستاني، اختالف دمايي بين فصول مختلف 

شود. مسلماً اين موضوع از نظر زيستي بسيار مهم آن مشاهده مي

توانند چنين اختالف محدودي از موجودات آبزي مياست. زيرا تعداد 

هاي مختلف سال تحمل كنند و با شرايط دماي زيادي را در فصل

(. تحقيقات 1385آرا، اي سازگار شوند )سبکمحيطي چنين درياچه

هاي طبيعي به در اكوسيستم مشابه نشان داده است كه دماي آب

مرتبط بوده و عواملي  موقعيت جغرافيايي و شرايط آب و هوايي منطقه

مانند بارندگي، رطوبت و پوشش ابري بر روي آن اثرگذار است 

(Salmaso ،2003).  كاهش اكسيژن محلول مشاهده شده در فصل

تواند تحت تأثير عواملي از جمله افزايش دماي آب و در تابستان مي

نتيجه افزايش فعل و انفعاالت متابوليکي اكسيژن خواه، افزايش شدت 

س و افزايش سرعت تجزيه مواد آلي باشد. در مطالعه مشابهي تنف

ترين ميزان اكسيژن محلول را در در درياچه كم (1391) منفردحميدي

را در اواسط بهار گزارش كرد.  ترين آنرود در تابستان و بيشزاينده سد

رسد روند تغييرات نظر ميهاي اين تحقيق بهدر مجموع براساس يافته

تر تحت تأثير اكسيژن محلول در درياچه سد كمال صالح بيشغلظت 

 باشد. عوامل فيزيکي، شيميايي ازجمله درجه حرارت و تالطم آب مي

آمده )شکل  دست به نتايج به توجه با كفزي موجودات فصلي تغييرات

 تابستان و بهار فصول كفزي در مهرگانبي فراواني كه دهدمي نشان (،7

 فصول اين در كه چرا باشد،مي زمستان و پاييز فصول از تربيش مراتببه

 بنابراين يافته، افزايش توليدمثل و تغذيه قبيل از حياتي هايفعاليت

 تودهزي كاهش اصلي شد. دليل خواهد زياد نيز هاآن پراكنش و فراواني

 كاهش نرخ  و آب دماي كاهش پاييز و زمستان در كفزيان فراواني و

مکانيسم مؤثري . از طرف ديگر باشدها ميدر آن نمو و رشد و تغذيه

كند، فشار شکارگري توسط كه تراكم جمعيت كفزيان را كنترل مي

 .(Margalef ،1983باشد )گان شکارچي ميمهرهها و بيماهي

 Tubificidaeآن  هايخانواده از يکي كهOligochaete راسته        

 هاايستگاه در تمامي سال و  فصول كليه فراواني را در ترينبيش است،

 گياهان آلي مواد از است و خوار كه الشهاين دليلبه خانواده اين داشت.

 قابل مقدار حاوي كه خاكي بسترهاي در كند،مي تغذيه پوسيده

 ترهستند، بيش ديتريتي اليه يک داراي كمينه يا و آلي مواداز  توجهي

 ساير و هاجلبک ريزبافت، هايديتريت هاآن براي. شوندمي ديده

 كم مقادير هستند. اهميت داراي غذا( عنوان)به كوچک موجودات

 تحمل را لجني كف در اكسيژن نبود كوتاه مدت براي حتي و اكسيژن

 اندازه و كفزيان فراواني بين كنند. از طرفي همبستگي شديدمي

و  ميکرون 38-63ميکرون )سيلت(،  38تر از بندي رسوبات كمدانه 

هاي توبيفيکس هاي طبيعي كرمميکرون علت اصلي جايگاه 125-63

كنند برخي مطالعات بيان مي (.1984و همکاران،  Kasterباشد )مي

چنين در يابد. همتاران با يوتريفيکاسيون افزايش ميكه تعداد كم

تاران بودند ( كفزيان غالب درياچه كم1381مطالعه باقري و همکاران )

خود اختصاص دادند، ايشان بيان كردند تراكم فراواني را بهكه بيشينه 

 باشد.دليل باال بودن مواد آلي در درياچه سد ارس ميتاران بهزياد كم

( روي 1393اي كه يوسف زاد و همکاران )در مطالعهاز طرف ديگر 

 گالبر درياچه در پروريآبزي جهت كفزي موجودات توليد بررسي توان

 شيرونوميده و توبيفيسيده كفزيان دادند، نيز گروه غالبزنجان انجام 

خواني با برخي محققين ديگر نيز هم تحقيق اين هاييافته گرديد. برآورد

(. در 1389؛ ميرزاجاني و همکاران 2008و همکاران،  Sarangداشت )

از نظر تراكم عددي  Naididae( 2010و همکاران ) Lucca مطالعه

 Alvesبرداري غالب بود. ن، در هر دو مرحله نمونهتارادرميان گروه كم
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 Naididaeهاي خانواده ( بيان كردند كه جنس2000) De Luccaو 

كنند. در ميان رسوبات شني يا داراي پوشش گياهي زندگي مي

نيز داراي هر دو بستر گياهي و شني بوده و اين دليلي  Luccaدرياچه 

ها شد. در مطالعه حاضر نيز نايديدهها بيان براي فراواني باالي نايديده

در جز زمستان مشاهده شد. هها و در تمام فصول بايستگاه در همه

گان مهرهبي ( كه روي تنوع درشت2014) Kedarو  Lonkarمطالعه 

 شاخه غالب هايكالس شد، انجام Nagpur شهر درياچه سه كفزي

Annelidaبيان كردند كه اين  گزارش شدند. ايشان تاران و زالوها، كم

لحاظ سه درياچه داراي يوتريفيکاسيون مصنوعي و طبيعي است و به

بندي شدند و بيان كردند وضعيت تروفي، هايپرتروف و مزوتروف طبقه

غني از مواد آلي  كه تنوع باالي موجودات كفزي، مربوط به درياچه

 بوده است.

هاست و آن زيستي هايويژگي از ثرامت موجودات زماني پراكنش       

 بيان كهطوريبه مي باشد، بستر در هاآن حضور كاهش بر اين دليل

تري حضور هاي بيشپاييز و زمستان در ايستگاه در هاشيرونوميده شد

 هاآن حياتي چرخه از متأثر بستر در موجودات اين فراواني. داشتند

جايي آن يابد و ازاست. از طرفي با كاهش دما رشد كفزيان كاهش مي

دهند، بالغ هاي غالب كفزيان را تشکيل ميكه الرو حشرات جمعيت

تر الروهاي شيرونوميده دليلي براي حضور بيش تواندمي اين و شوندنمي

. (1393؛ زارع، Gulati ،1992و  Kornijowدر پاييز و زمستان باشد )

 ها،دياتومه خصوصبه و هاجلبک كه اندنموده اشاره منابع از بسياري

دهند. تشکيل مي را شيرونوميده خصوصبه حشرات اكثر عمده غذاي

 وجود مشخص زماني و مکاني ها رابطهدياتومه و حشرات الروهاي بين

 مشخص، مکان يک در هادياتومه افزايش دوره در كهطوريبه دارد،

 يابدمي افزايش مکان و دوره همان نيز در كفزي حشرات جمعيت

(Storey، 1986.)  Pinder(1977) و Williams (1981گزارش ) نمودند 

  دقيقاً Tandol Brook درياچه  در شيرونوميده تعداد كه حداكثر

 . است بهار در هادياتومه تراكم حداكثر با زمانهم

هاي زيستگاه هادرياچه ساحل و هامرداب ها،باتالق در گياهي بقاياي       

اين جنس . ( هستندCoenagrionidaeها )سنجاقکمناسبي براي الرو 

مشاهده شد و اين ايستگاه ورودي رودخانه  3در فصل بهار در ايستگاه 

دليل عمق كم و احتماالً حضور پوشش گياهي حضور الرو بوده و به

هاي خانواده (. حلزونCovich ،2010و  Thorpاين جنس ديده شد )

Valvatidae هايي با آب سرد و تميز حضور ها و رودخانهدر درياچه

هايي كه پوشش گياهي وجود داشته باشد. در ويژه در مکانهدارند ب

مهرگان ( در ارزيابي زيستي بزرگ بي2008و همکاران ) Tallمطالعه 

هاي مختلفي ، ردهSaint-Pierreهاي تاالبي درياچه كفزي در زيستگاه

اي گزارش هاي رودخانهرا در زيستگاه تنانپوستان و نرماز سخت

اي تاران را در مناطق درياچهكه شيرونوميده و كمكردند درحالي

تر بيش Lymnaeidaeهاي آب شيرين خانواده حلزون مشاهده كردند.

هاي كم عمق، هاي غني از كلسيم حضور دارند. اغلب در آبدر آب

ود است، حضور دارند. تري موجغذايي بيش كه دما باالست و مواد جايي

ها هاي عميق درياچههايي شناخته شده اند كه در آباگرچه گونه

توليد  ميان )اليگوتروف(، توليد كم هايآبها در اين حلزون دارند. حضور

تنان گروه از نرم كنند. اينمي زندگي )يوتروف( توليد و پر )مزوتروف(

 كه گياه هاييبخش در و وارد هابركه و هادرياچه به راحتيهب عموماٌ

 تشکيل اجتماعات بزرگ نباشند، فراوان پايانشکم هايگونه ساير و آبزي

گزارش شد كه  3. اين جنس در فصل تابستان و در ايستگاه دهندمي

 (.Dillon ،2000) است كمي عمق داراي و بوده دائمي رودخانه يک ورودي

 فرمول صورتبه را هاگونه تنوع كه است مدلي واقع در شانون شاخص

 كم دهندهنشان باشد، تركم شانون مقدار هرقدر .نمايدمي محاسبه

درياچه سد كمال  در تنوع شاخص است. مقدار ايگونه تنوع بودن

 كم است. تنوع متغير 29/0 حداقل و 88/0 حداكثر محدوده در صالح

 و بستر مناسب براي استقرار عدم به توانمي را درياچه كفزي جانوران

 Jegadeesanجوان بودن درياچه گزارش كرد.  دليلبه مغذي مواد كمبود

اين  به ساحلي هايآب در خود بررسي ( در1992) Ayyakkannuو 

 پاييز و بهار به نسبت تابستان در كفزي جانوران نتيجه رسيدند كه تنوع

 كه نمودند اشاره نکته اين به خود تحليل در هاباشد. آنتر ميكم

 از تربيش مراتببه ايماسه بسترهاي در تابستان در تنوع كاهش

 و تالطم معرض در ايماسه بسترهاي زيرا است، گلي بسترهاي

( در 1388) هستند. در تحقيق جليلي و همکاران تريبيش فرسايش

يز مشخص انزلي ن تاالب غربيجنوب بخش ماكروبنتيک فون بررسي

 ميزان و كاسته بستر رسوبات الي و گل ميزان تابستان از در گرديد

 كفزي جانوران تنوع ميزان نتيجه در داشت، نشان افزايش رسوب ماسه

 .دهدمي نشان كاهش پاييز و بهار به نسبت تابستان در

تر براي دهد و بيششاخص سيمپسون درجه غالبيت را نشان مي       

اين شاخص شود. مقدار برده مي كارهب هاگونه جمعيت بين غالبيت تعيين

طور اتفاقي از يک نمونه هتواند بيانگر اين باشد كه، دو فرد را كه بمي

اند، چقدر احتمال دارد كه متعلق به يک گونه باشند. برگزيده شده

 تر باشد، اين مقدارمعموالً هر چه غالبيت يک گونه در اجتماع بيش

ن كند و برعکس هر چه توزيع فراواني افراد بيميل مي 1به سمت 

كند. اين تر باشد، اين مقدار به سمت صفر ميل ميها يکنواختگونه

رود كه بتوان تمام افراد آن كار ميهشاخص در مورد اجتماعاتي ب

نتيجه شاخص سيمپسون (. 1384رهبري، )اجتماع را شمارش كرد 

كند. تر به سمت صفر ميل ميبيشدر زمستان در منطقه مورد مطالعه 

 چههر .باشدها يکنواخت مياواني افراد بين گونهبنابراين توزيع فر

شاخص بهتر باشد، مقدار  بررسي موردكيفيت آب و زيستگاه در محل 

اي يک يابد. عمدتاً شاخص غناي گونهافزايش مي مارگالف
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ها اكوسيستم گوياي وضيعت محيط ازلحاظ شرايط مناسب زيست آن

افزايش حضور باشد، زيرا شرايط محيطي مطلوب محيطي موجب مي

دهنده شرايط محيطي مناسب زيست نشان شاخص شود. اينمي هاگونه

 .است تابستاندر 

هاي شود نمونهديده مي 6تا  3طوركه از نتايج درجداول همان       

فراواني موجودات  طرفي از شدند شناسايي مختلف هايازخانواده متعددي

 فصول مختلف در عالوه دربه كفزي داراي وضعيت يکسان نيست و

اي در كل اين اكوسيتم مشاهده ها تغييرات قابل مالحظهتمام ايستگاه

 مشخص شده است، موجودات كفزي 6 تا 3 كه در جداولطورشد. همان

بود   Naididaeو  Tubificidaهخانواد دو از تاركم هايكرم درياچه، غالب

تراكم زياد خود اختصاص دادند. ترين حضور و فراواني را بهكه بيش

باشد، اما هايي با رسوبات آلي زياد ميچنين در مکاناين كفزيان هم

در مورد اين درياچه نياز به مطالعه ميزان مواد آلي بستر است تا 

 روشن گردد.  موضوع كامالً

 

 تشکر و قدردانی
اي از شركت آب منطقهنويسندگان مقاله مراتب تشکر خود را        

ردن بودجه و امکانات الزم براي انجام اين تحقيق مركزي براي فراهم ك

 دارند.اعالم مي
 

  منابع
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