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 1396 آذرتاریخ پذیرش:            1396 شهریور تاریخ دریافت:

 چکیده

 7برداری از است. نمونه شده انجام BMWPرودخانه گرگر براساس جوامع كفزی و شاخص  آب كيفيت ارزيابي منظوربه مطالعه اين 

 مربعمترسانتي 225 مقطع سطح با پترسون گرب و سوربرسال با استفاده از مدت يکبه 1394تا آذر  1393صورت ماهيانه از بهمن ايستگاه به

 سری روش از رسوباتبندی دانه آناليز منظوربه و الكتريكي كوره در سوختن فيزيكي روش از آلي مواد ميزانگيری اندازه جهت .گرفت صورت

گونه( از جوامع كفزی شناسايي و شمارش شدند.  16جنس و  41خانواده ) 58رده،  19 طي دوره بررسي در مجموع در. شد استفاده الک

 هاگروهو ساير درصد  22تاران با درصد، كم 25تنان با درصد، نرم 6/52با  های مختلف بندپايانخانواده ترتيب مربوط بهفراواني به ميزانترين بيش

تاران، از رده كم .Tubifex spترتيب مربوط به جنس ترين فراواني به. در اين مطالعه بيشبوده است كفزياندرصد نسبت به كل جمعيت  4/0با 

براساس نتايج ميانگين  شده است. گزارشپايان از رده شكم Melanoides tuberculatus از رده دوباالن، گونه .Astrosimulium spجنس 

های ايستگاه . در طي دوره بررسيشدبندی طبقه كيفيبرداری در رودخانه گرگر در سه طبقه های نمونهايستگاه  BMWPساالنه مقادير شاخص 

. شدند بندیطبقه ضعيف بسيار كيفي طبقه در  5و  4، 3های ايستگاهو  ضعيف كيفي طبقه در 7و  6 هایايستگاهمتوسط،  كيفي طبقه در 2و  1

 .گرفتند قرار شديد احتمال آلودگي كيفي طبقه در هاايستگاه، كليه ASPTن تاكسو هر متوسط نمره براساس چنينهم

  ASPT، شاخص BMWPجوامع کفزی، رودخانه گرگر، کیفیت آب، شاخص  کلمات کلیدی:

 shoukat@bkatu.ac.ir :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

 محل عنوانبهها رودخانهامروزه در بسیاری از نقاط مختلف دنیا        

كشاورزی مورد های زهكش و هاكارخانه هایها، پسابفاضالب تخلیه

 محیطی گیرند. این امر موجب بروز مشكالت زیستاستفاده قرار می

های سالیگوناگونی در سطح جهانی شده است. با توجه به بروز خشك

 منابع ترینممه از كیعنوان یآبی بههای این اكوسیستم اخیر و اهمیت

 و مصارف كشاورزی صنعت،های بخش در مصرفی آب انتقال و تأمین

 Majnunianبرخوردار است ) ایمنابع از اهمیت ویژه این ، حفظشهری

(، انواع آلودگی كه وارد 2004) Qane(. طبق نظر 1998و همكاران، 

صنعتی ناشی از كارخانجات و  هایشوند شامل: آالیندهها میرودخانه

ایع، آلودگی كشاورزی حاصل از سموم كشاورزی مورد استفاده در صن

های خانگی و شهری مزارع كشاورزی و آلودگی شهری شامل فاضالب

 توان اینمی هارودخانه آب كیفیت بررسی با راستا این باشند. درمی

 پذیرش جا كه ظرفیتاز آن نمود. كنترل حدی را تا خطرات و مشكالت

محدود است، با مشخص نمودن  برای هر رودخانه ورودی هایآالینده

 حد از ترپایین آب كیفی پارامترهای نظر رودخانه كه از از نقاطی

 بحرانی را یافته و در جهت جلوگیری توان نقاطمی باشدمی استاندارد

راهكارهای مناسبی را ارائه نمود  آن بهبود یا و آب كیفیت كاهش از

ها از قین برای تعیین كیفیت آب(. محق1384همكاران،  و )نظری

های متعددی براساس ارزیابی پارامترهای فیزیكی، شیمیایی و  شاخص

دلیل محدودیت نمایند. باید توجه داشت كه بهبیولوژیكی استفاده می

ها مكانی و زمانی اطالعات حاصل از مطالعات فیزیكی و شیمیایی آن

آبی باشند  هایاكوسیستمطور كامل بیانگر وضعیت كیفی به توانندنمی

 تغییرات روند از آگاهیمنظور (. بنابراین به1381ساری، )اسماعیلی

، پایش آلودگی اصلی عوامل شناسایی با همراهها رودخانه آب كیفی

ها و موجودات زیستی با استفاده از موجودات آبزی براساس گونه

(. با 2009و همكاران،  Kennyباشد )میتری اندیكاتور شاخص مناسب

توجه به نقش مهم جوامع كفزی در زنجیره غذایی ماهیان، مطالعه این 

جوامع معیار مناسبی برای ارزیابی وضعیت اكولوژیكی و تشخیص 

؛ Chang ،2008و  Zhu) باشدیمسالمت و كیفیت یك اكوسیستم آبی 

Mustapha  وYakubu ،2015ترین اطالعات را در رابطه ها بیش(. آن

ترین كنند و یكی از مهممنابع زیست محیطی فراهم میبا مدیریت 

شوند. برای پایش محسوب میگیری ابزارهای قابل اعتماد و قابل اندازه

این روش در بسیاری از نقاط جهان، در حال حاضر مورد استفاده قرار 

مطرح در جهان پذیرفته شده  هایعنوان یكی از تكنیكو به گیردمی

(. 2011و همكاران،   Kevin؛2005همكاران، و  Romachandraاست )

ها در و تحرک كم، تنوع زیستی باال، پراكندگی باالی آن اندازه كوچك

برداری سریع، آسان و نسبتاً ارزان، در آبی و نمونه هایتمامی محیط

تحقیق، عادات غذایی قابل انعطاف، درجات  هایدسترس بودن روش

 هایامل شیمیایی و استرسمختلف حساسیت و مقاومت نسبت به عو

محیطی  هایاسترس از جوامع ساختار پذیریتأثیر اكسیژن، كمبود از ناشی

و پاسخ نسبتاً سریع به استرس از جمله نكاتی است كه باعث شده است 

مورد توجه قرار زیست محیطی  هایعنوان شاخصها بهاستفاده از آن

، Pawar؛ Chang ،2008و  Zhu؛ 2006و همكاران،  Rahbariگیرد )

 (.  Canencia ،2016و  Walage ؛2016همكاران،  و  Mark؛2015

BMWP (Biological Monitoring Working Party )شاخص       

امتیازی است كه برای ارزیابی كیفیت بیولوژیكی  هاییكی از سیستم

المللی استاندارد قرار گردد و مورد تأیید سازمان بینها استفاده میآب

  ASPT كه شاخص(. با توجه به این1381ساری، )اسماعیلی است گرفته

(Average Score Per Taxon )باشد بیانگر نمره متوسط هر تاكسون می

جهت به حداقل رساندن اثر اندازه نمونه از این شاخص نیز استفاده 

و سایر نقاط  در ایران هاگردد. در ارتباط با كارآیی این شاخصمی

به این موارد اشاره  تواندنیا مطالعاتی انجام شده است كه میمختلف 

(، 1393) (، شكری و همكاران1392) روزبهانی و همكاراننمود: محمدی

Kazanci ( 2013و همكاران،)Zeybek  (2014و همكاران ،)Arslan  و

د تكمیل كننده تحقیقات توان(. مطالعه حاضر نیز می2016همكاران )

و  هانه باشد. امید است در صورت تداوم این بررسیپیشین در این زمی

استفاده شود.  ایعنوان مطالعات بنیادی و پایهها بهتحقیقات از آن

یك مانع مصنوعی  وسیلهقبل از رسیدن به شوشتر بهكارون رودخانه 

آب رودخانه،  3/2شود كه تقریباً به نام بند میزان به دو شاخه تقسیم می

شرقی به نام گرگر  دیگر از آن، شاخه3/1شطیط و  شاخه غربی به نام

شاخه گرگر رودخانه  (.1372 نیلساز و همكاران،)خلفه دهدرا تشكیل می

كارون منبع اصلی مزارع پرورش ماهیان گرمابی در حوضه كارون است 

كه بخش مهمی از تخریب كیفیت آب و مشكالت زیست محیطی آن 

 نیازهای رودخانه آب این از استفاده با تواند موجب شود . اگرچهرا می

 كشور كشاورزی استان خوزستان و و شهری مراكز و صنایع از بسیاری

 آب مازاد ورود دلیلبه اما گردد،می برطرف انرژی و آب تأمین از نظر

ها های اطراف و تاالبرودخانه، زمین دیگر در هایو پساب كشاورزی

(. در پی كاهش 1380)افخمی، گردند می متعددی هایآلودگی موجب

های كشاورزی، ویژه شاخه گرگر و تخلیه پسابدبی رودخانه كارون به

داخل آن كیفیت آب صنعتی، شهری، روستایی و پرورش ماهی به

شدت تحت تأثیر قرارگرفته است و عالوه بر كاهش كیفیت رودخانه به

ت شده دسآب رودخانه موجب كاهش تولیدات ماهی در مزارع پائین

 انینقش پساب پرورش ماه یبررساست. هدف بنیادی در این تحقیق 

باشد. های مطالعاتی میكیفیت آب رودخانه گرگر در ایستگاهبر  یگرماب

منظور ارزیابی وضعیت سالمتی این در همین راستا، تحقیق حاضر به

در  BMWPرودخانه و با تكیه بر جوامع كفزی و شاخص 
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تواند در حی شده است. نتایج این تحقیق میمنطقه مورد مطالعه طرا

برداری از آب های مدیریتی و حفاظتی رودخانه برای بهرهارائه برنامه

 گیری مطلوب به مدیران كمك كند.رودخانه و تصمیم

 

 هامواد و روش

مدت آغاز و به 1393ماه سال از بهمن برداری این مطالعهنمونه      

ایستگاه  7از  رودخانه كارون ادامه داشته است.سال در شاخه گرگر یك

 4و در محل بند میزان و  ایستگاه قبل از دوشاخه شدن رودخانه 1)

ایستگاه از  1ایستگاه در طول رودخانه گرگر و پساب مزارع پرورشی و 

ایستگاه بعد از تالقی شاخه شطیط  1اصلی و نهایتاً  شاخه شطیط كارون

 های منظمبرداریصورت ماهیانه نمونه، به(گو گرگر و دز، در كارون بزر

دقیقاً در  4و  3های از آب، رسوبات و كفزیان صورت گرفت. ایستگاه

كیلومتر  78اند. طول شاخه گرگر تخلیه پساب مزارع پرورشی بوده نقطه

 5تا  2كیلومتر، فاصله ایستگاه  6حدود  2و  1باشد. فاصله ایستگاه می

كیلومتر بوده است.  7حدود  7تا  5فاصله ایستگاه كیلومتر و  71حدود 

متر گزارش شده است.  2تا  5/1برداری حدود های نمونهعمق ایستگاه

پوشش گیاهی در منطقه مورد نظر همان گیاهان حاشیه رودخانه است 

ها با موقعیت دقیق ایستگاه باشد.می Chenopodaceaكه عمدتاً نی و 

 (GPS=Global Position System) ایارهیاب ماهواستفاده از موقعیت

شده های تعیینمشخص گردید. نقشه منطقه مورد مطالعه و ایستگاه

 ارائه شده است.  1در شكل 

برداری از كفزیان، از گرب پترسون با سطح مقطع جهت نمونه       

هایی از بستر كه بخشجاییمتر مربع استفاده شد و از آنسانتی 225

بردار سوربر از نمونه 2و  1های در ایستگاه است، سنگالخی گرگر رودخانه

منظور افزایش مترمربع نیز استفاده گردید. بهسانتی 225با سطح مقطع 

تكرار  4از هر ایستگاه با  برداریدقت در انجام محاسبات آماری نمونه

و  درشت كفزیانانجام گرفت. از سه تكرار برای شناسایی و شمارش 

ها و از یك تكرار نیز برای تعیین درصد مواد ثبت میانگین فراوانی آن

 بندی رسوباتو آنالیز دانه (TOM=Total Organic Matter) آلی

=(GSA (Grain Size Analysis برای  های موردنیازاستفاده شد. نمونه

های پالستیكی در مجاورت یخ به آزمایشگاه آنالیز رسوبات در كیسه

های مربوط به موجودات كفزی نیز در محل داده شدند. نمونهانتقال 

میكرون شستشوی اولیه داده  500برداری با استفاده از الك نمونه

شده آوری برداری جمعمانده رسوب در ظروف نمونهسپس باقی شدند.

ها اضافه به آندرجه  96برابر حجم رسوب، الكل اتیلیك  2میزان و به

های رسوب ه منتقل گردیدند. پس از انتقال نمونهشده و به آزمایشگا

میكرون  500داری رسوب، با الك به آزمایشگاه، محتوای هر ظرف نگه

  شستشو داده شدند تا دیگر هیچ رسوب و گل و الیی از الك خارج نشد. 

مدت برای رنگ آمیزی نمونه ها از محلول یك گرم در لیتر رز بنگال به

های مختلف كفزیان (. گروهWalton ،1974) دقیقه استفاده گردید 45

كلیدهای شناسایی  از استفاده با وسیله استریومیكروسكوپ جداسازی وبه

فون كفزی در حد خانواده و در صورت امكان در حد جنس و گونه 

، Barnes ؛Jones ،1986 ؛Sterreer ،1981گردیدند ) شمارش و شناسایی

، Mellenby؛ Pennak ،2007 ؛2004و همكاران،  Ramesh ؛1987

(. جهت تعیین 2016و همكاران  Keshavarz؛ Oscoz ،2011  ؛2010

درصد مواد آلی رسوبات در هر ایستگاه از روش فیزیكی سوختن در 

گراد استفاده درجه سانتی 550 ساعت در دمای 8 مدتالكتریكی به كوره

رسوبات  بندیمنظور آنالیز دانه(. بهMcintyre ،1984و  Holmeگردید )

 (. Buchanan ،1984از روش سری الك استفاده شد )
 

 
رودخانه گرگر در محدوده مزارع  های مطالعاتی در: ایستگاه1شکل 

 پرورشی گرمابی
 

آوری شده از كفزیان جمع BMWP منظور تعیین شاخصبه       

خانواده مورد شناسایی قرار گرفتند. سپس  تا سطح های مختلفایستگاه

های ها براساس میزان حساسیت هر خانواده نسبت به استرسخانواده

 ترینكم كه هاییامتیازدهی شدند. خانواده 10تا  1محیطی در محدوده 

با گرفتن  ترین خانواده(،داشتند )حساس آلودگی برابر در را مقاومت

های خیلی اختصاص داده و خانواده خودبه را امتیاز ترینبیش 10نمره 

 خانواده هر نمرات مربوط به را كسب نمودند. سپس 1مقاوم نیز نمره 

در هر ایستگاه  BMWP امتیازكلی تا نموده جمع هم در هر نمونه را با

كه اثر اندازه نمونه در این روش امتیازدهی به آید. برای این دستبه

حداقل برسد باید نمره متوسط هر تاكسون كه از تقسیم نمره كل 

را نیز محاسبه  آیددست میر تعداد كل خانواده در یك نمونه بهخانواده ب

دهنده نشان 4تر از بیش ASPTو مقدار  100باالی  BMWPنمود. نمره 

بندی كیفی ترتیب طبقهبه 2و  1كیفیت خوب آب است. در جداول 

و نمره متوسط هر تاكسون ارائه شده  BMWPآب براساس شاخص 

 است. 
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 BMWPبندی کیفی آب براساس شاخص : طبقه1جدول 

(Mandaville ،2002) 

نمرات کلی شاخص 
BMWP 

ی کیفی بندطبقه

 آب
 شرح طبقه

 آلودگی شدید خیلی ضعیف 0 - 10

 قرارگرفتهیر تأثآلوده یا تحت  ضعیف 11 - 40

 یر قرار گرفتگی متوسطتأثتحت  متوسط 41 - 70

 قرارگرفتهیر تأثتمیز ولی كمی تحت  خوب 71 - 100

 غیر آلوده خیلی خوب >100 
 

ی کیفی آب براساس نمره متوسط هر تاکسون بندطبقه :2جدول 

ASPT (Mandaville ،2002) 

 ارزیابی کیفیت آب ASPT امتیاز بر اساس

 آب پاكیزه >6

 كیفیت مشكوک 5 -6

 احتمال آلودگی محدود 4 -5

 احتمال آلودگی شدید 4<
 

ها و مطالعه جهت محاسبات آماری، تجزیه و تحلیل داده در این        

 افزارهایهای مختلف از نرمرسم جداول، نمودارها و شاخص

Biological Tools، 19SPSS 2010 وExcel   استفاده شده است. نرمال

اسمیرنف انجام شد.  -ها براساس آزمون كولموگرافبودن توزیع داده

 One-wayطرفهآنالیز واریانس یكها از طریق تجزیه و تحلیل داده

ANOVA Single factor   انجام پذیرفت و در صورت وجود اختالف

از پس آزمون  (Test Leven)ها واریانس دار با توجه به همگن بودنمعنی

Tukey  95در سطح اطمینان% (05/0=a) ها جهت مقایسه میانگین

، درشت كفزیانبین فراوانی و تنوع  میزان همبستگی گردید. استفاده

های مورد مطالعه از طریق آزمون همبستگی آنالیز رسوبات و شاخص

 پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. 

        

 نتایج

ماه با میانگین  ترتیب در دیترین درصد مواد آلی بهترین و كمبیش      

درصد به ثبت رسیده  92/0درصد و شهریور ماه با میانگین  71/14

كه در مدخل خروج  4و  3های دوره بررسی ایستگاهاست. در طی 

 درصد  58/4درصد و  64/8های ترتیب با میانگینپساب بودند به

چنین خود اختصاص داده بودند. همترین درصد مواد آلی را بهبیش

درصد مشاهده  89/1با میانگین  6ترین درصد مواد آلی در ایستگاه كم

در ارتباط با درصد مواد آلی بین   2گردیده است. با توجه به شكل 

داری مشاهده های مطالعاتی اختالف معنیبا سایر ایستگاه 3ایستگاه 

 (.P<05/0گردید )

رسوبات در طی دوره  بندینتایج حاصل از آنالیز دانه براساس       

را  5و  4، 3 هایذرات بستر ایستگاه اندازهدرصد  58بررسی بیش از 

 57نیز بیش از  7و  6 هایمیكرون و در ایستگاه 63تر از ذرات كم

میكرون تشكیل داده  63و  125ذرات بستر را ذرات بین  اندازهدرصد 

میكرون با میانگین  63تر از (. در این تحقیق ذرات كم3بودند )شكل 

درصد به  43میكرون با میانگین  63 و 125درصد و ذرات بین  52

 .خود اختصاص داده بودندرا به بندیترین درصد دانهترتیب بیش

 

 كفزیانساله نتایج حاصل از شناسایی و شمارش در طی دوره یك       

 58رده،  19دهد كه در مجموع های مورد مطالعه نشان میدر ایستگاه

اند. موجودات كفزی حضور داشته گونه( از 16جنس و  41خانواده )

ها و حضور یا عدم حضور آن شدهشناسایی درشت كفزیانفهرست انواع 

. در این تحقیق است گردیدهارائه  3مختلف در جدول  هایایستگاهدر 

گزارش شده از جانوران كفزی فرد در متر مربع  355طور میانگین به

فرد در  945) ماه بهمندر  درشت كفزیاناست. حداكثر تراكم 

فرد در مترمربع( مشاهده  112) رماهیتمترمربع( و حداقل آن در 

مربوط به در واحد سطح  درشت كفزیانترین تراكم گردیده است. بیش

از آن فرد در مترمربع و پس  967با مجموع میانگین ساالنه  2ایستگاه 

 

 
های مختلف میانگین درصد مواد آلی رسوبات در ایستگاه :2شکل 

 (1393-94رودخانه گرگر )
 

 

 
اندازه ذرات رسوبات بستر در ایستگاه های مختلف   :3شکل 

 (1393-94رودخانه گرگر )
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فرد در مترمربع بوده است.  485با مجموع میانگین ساالنه  4ایستگاه 

از در شاخه شطیط قبل از بند قیر و پس  6ترین تراكم در ایستگاه كم

ا مجموع ترتیب بدر انتهای گرگر گزارش شده است كه به 5آن ایستگاه 

 طول دوره مطالعه محاسبه فرد در مترمربع در 74و  68 میانگین ساالنه

 د.انشده

 
 

 1393-94مختلف در رودخانه گرگر در طی دوره بررسی های در ایستگاه شدهشناسایی درشت کفزیانفهرست انواع  :3جدول 

 

 گونه / جنس خانواده رده
ایستگاه

1 

ایستگاه

2 

ایستگاه

3 

ایستگاه

4 

ایستگاه

5 

ایستگاه

6 

ایستگاه

7 

Gastropoda 

Ampullariidae   +       

Lymnaeidae 

Austropeplea sp.  +      

Lymnaea sp. + + +     

Radix bactriana + + + +     

Valvatidae Valvata cristata     + + +  

Acroloxidae Acroloxus pseudolacustris   +       

Melanopsidae Melanopsis costata   +         

Physidae Physa sp. +             +                                                                    + + +                                                                                                                                                                                              

Hydrobiidae Hydrobia sp. + +      

Neritidae 

Theodoxus fluviatilis + +      

Neritina schlaeflii +       

Neritina euphratica + +    +  

Planorbidae 

Gyraulus convexiusculus     +  + 

Gyraulus piscinarum     +  + 

Planorbis intermixtus  +    +  

Planorbella sp.    +    

Thiaridae Melanoides tuberculatus  + + +   + 

Bivalves 
Sphaeriidae  + +  + + + + 

Unionidae        + 

Oligochaeta 

Salifidae Barbronia sp. + +    +  

Tubificidae Tubifex sp. + + + + + + + 

Naididae  + + +  + + + 

Amphipoda 

Paraleptamphopidae Paraleptamphopus sp.       + 

Phreatogammaridae Phreatogammarus sp.     + +  

Talitridae         + 

Isopoda Aegidae        +  

Copepoda 
Calanoida  +      + 

Cyclopoida    +    + 

Decapoda 
Hymenosomatidae Amarinus sp.       + 

Palaemonidae    + +    

Ostracoda        +  

Archanida 

Hygrobatidae  + +      

Limnocharidae  + +      

Pisauridae    +  +   

Diptera 

Ceratopogoniidae Bezzia sp. + +   + + + 

Empididae   +      

Simulidae Astrosimulium sp. + +      

Dolichopodidae  +       

Dixidae  + +      

Psychodidae Psychoda sp.      +  

Limoniidae Limonia sp.      +  

Chironomidae 

Corynoneura sp. + +      

Chironomus sp. + + + +  + + 
Lobodiamesa sp. + +    +  

Paucispiningera sp. + +     + 

Podonominae sp.  +     + 
Polypedilum sp. + + +  + + + 

Tanypodinae sp. + +    +  

Tanytarsini sp.  +      

Muscidae   +      

Blephariceridae  +       
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 1393-94های مختلف در رودخانه گرگر در طی دوره بررسی در ایستگاه شدهشناسایی درشت کفزیانفهرست انواع  :3جدول ادامه 

های مختلف خانواده ترتیب مربوط بهفراوانی به درصدترین بیش       

 22با  درصد، كم تاران 25با  تناندرصد، نرم 6/52با  شاخه بندپایان

 درشت كفزیاندرصد نسبت به كل جمعیت  4/0با  هاگروهو سایر درصد 

درصد فراوانی  49با از شاخه بندپایان  (. حشرات4)شكل  بوده است

 تصاص داده بودند. در بین حشرات دوباالنخود اخترین گروه را بهبیش
 ترین فراوانی را داشتند. درصد بیش 7/11با  هاروزهدرصد و یك 8/34با 

 
در  درشت کفزیانهای غالب درصد فراوانی گروه :4شکل 

 1393-94رودخانه گرگر در طی دوره بررسی 

 Tubifex جنس به مربوط ترتیبین فراوانی بهترمطالعه بیش این در       

sp. جنستاراناز رده كم ، Astrosimulium sp. از رده دوباالن، گونه 
Melanoides tuberculatus شده است. در این  گزارشپایان از رده شكم

تری در مقایسه با سایر كفزیان فراوانی بیش .Tubifex sp بررسی جنس

 آذرماهدر  7ایستگاه  درترین تراكم آن را كسب نموده است و بیش

ترین درصد در بند میزان بیش 1ایستگاه  است. در شدهثبت  1394

 22با  پایاندرصد، شكم 30با  هاروزهكترتیب متعلق به یفراوانی به

درصد نسبت به كل  14با  درصد و دوباالن 5/18با  درصد عنكبوتیان

در شهر شوشتر )در منطقه  2جمعیت كفزیان بوده است. در ایستگاه 

درصد بوده  74با  ترین درصد فراوانی متعلق به دوباالناه( بیشكشتارگ

 باالندرصد و موی 3/20با  هاروزهكی ترتیب فراوانی،به آن از پس است.
ترین درصد بیش 6/85 با تارانكم 3درصد حضور دارند. در ایستگاه  3با 

با  ی دوباالنهارده آن از پسخود اختصاص داده بودند. فراوانی را به

پایان شكم 4درصد حضور دارند. در ایستگاه  6پایان با درصد و شكم 3/6

. در دادندیمرا تشكیل  درشت كفزیاندرصد از جمعیت  98

 گونه / جنس خانواده رده
ایستگاه

1 

ایستگاه

2 

ایستگاه

3 

ایستگاه

4 

ایستگاه

5 

ایستگاه

6 

ایستگاه

7 

Trichoptera 

Hydropsychidae 

Ceratopsyche sp. + +      
Cheumatopsyche sp. + +      

Hydropsyche sp. + +      

Aoteapsyche sp.  +      
Diplectrona sp.  +    +  

Orthopsyche sp.  +      

Hydroptilidae 
Hydroptila sp. + +    +  

Agraylea sp. + +      

Leptoceridae Nectopsyche sp. +       

Limnephilidae Limnephilus sp. +       

Rhyacophilidae   + +      

Polycentropodidae    +      

Philopotamidae Chimarra sp. +       

Oeconesidae Oeconesus sp. +       

Phryganeidae Ptilostomis sp. +       

Coleoptera 

Eubriinae  +       

Psephenidae  +       

Elmidae  +       

Ephemeroptera 

Heptageniidae   + +      

Arthropleidae Arthroplea congener  +      

Caenidae 
Caenis simulans  + +    +  
Caenis youngi + +      

Baetidae 
Baetis sp. + + +     

Centroptilum luteolum + +      

Oligoneuridae    +      

Ephemerllidae Ephemerella ignita  + +      

Leptophlebiidae Austronella sp.  +      

Hemiptera 
Corixidae Diaprepocoris sp. +       

Saldidae Saldula sp.      +  

Odonta Corduliidae Antipodochlora sp.       + 

Nematomorpha      +      

Nematoda      +   + + + 

Hydridae     + + +   +  

Oceanidae   Cordylophora sp. +     +  
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درصد  44با  تارانترین درصد فراوانی متعلق به كمبیش 5 ایستگاه

( و هایادوكفهو پایان تنان )شكمنرم آن از بعدگزارش شده است. 

 6خود اختصاص داده بودند. در ایستگاه رین فراوانی را بهتدوباالن بیش

ترین بیش درصد 8/29دوباالن با  آن از پسدرصد و  46تاران با كم

ترین درصد بیش 3/84تاران با كم 7. در ایستگاه اندداشتهفراوانی را 

در  BMWPفراوانی كسب نموده بودند. دامنه تغییرات میانگین شاخص

های ترتیب در ایستگاهبه 3/62و  63 مختلف بین حداكثرهای ایستگاه

ترین بیش (.5 شكل) است داشته نوسان 4در ایستگاه  1/9و حداقل  2و  1

تیر محاسبه  و اردیبهشت هایماه در ترتیبشاخص به میزان این ترینو كم

های آمده از این شاخص، ایستگاهدستشده است. براساس نتایج به

در رودخانه گرگر در طبقات كیفی متوسط، ضعیف و برداری نمونه

 ASPT  42/0 خیلی ضعیف قرار گرفتند. حداكثر مقادیر عددی شاخص

 شدهمحاسبه 7و  4ی هاستگاهیادر  11/0و حداقل آن  1در ایستگاه 

ترتیب در ترین میزان این شاخص بهترین و كم(. بیش6است )شكل 

آمده از دست. براساس نتایج بهاست شده محاسبهی آذر و بهمن هاماه

برداری در رودخانه گرگر در شرایط های نمونهاین شاخص، ایستگاه

 BMWP ،ASPT یهاشاخصشدید قرار گرفتند. نتایج  آلودگی احتمال

ی مورد مطالعه در طی دوره بررسی در هاستگاهیای كیفیت بنددرجهو 

  نشان داده شده است.  4جدول 

(1393-94)ی مورد مطالعه رودخانه گرگر هاستگاهیای کیفیت بنددرجهو  BMWP  ،ASPT یهاشاخصنتایج  :4ل جدو

EQS ASPT EQS BMWP 2( میانگین ساالنه هاگونهN/m( هاایستگاه 

 1 254 141 63 متوسط 42/0 احتمال آلودگی شدید
 2 967 160 3/62 متوسط 2/0 احتمال آلودگی شدید
 3 162 28 10 خیلی ضعیف 2/0 احتمال آلودگی شدید

 4 485 18 1/9 خیلی ضعیف 11/0 آلودگی شدید احتمال
 5 74 24 7/9 خیلی ضعیف 28/0 احتمال آلودگی شدید
 6 68 41 6/16 ضعیف 38/0 احتمال آلودگی شدید
 7 343 37 6/15 ضعیف 11/0 احتمال آلودگی شدید

  ASPTپیرسون فقط بین شاخص  آزمون همبستگی براساس نتایج       

، p<05/0دار مثبت مشاهده گردید )و فراوانی كفزیان ارتباط معنی

881/0=rبین شاخص  چنین(. همBMWP  125/0 -063/0و ذرات بین 

تر ( و با ذرات كوچكp ،889/0=r<05/0) مثبت دارمعنی ارتباط مترمیلی

( ثبت p ، 957/0- =r<05/0) دار منفیمتر ارتباط معنیمیلی 063/0از 

 (.  5شده است )جدول 
 

 های مورد مطالعه با تنوع و فراوانی کفزیان در طی دوره بررسیبندی رسوبات و شاخصداری دانه: ماتریکس همبستگی و سطح معنی5جدول 

فراوانی  
 کفزیان

شاخص 
 شانون

شاخص 
BMWP 

شاخص 
ASPT 

 تر ازذرات بزرگ
 مترمیلی 125/0

تا  125/0ذرات بین 
 مترمیلی  063/0

تر از ذرات کوچک
 مترمیلی  063/0

       1 فراوانی كفزیان
      1 -668/0 شاخص شانون

     BMWP 221/0- 806/0 1شاخص 
    ASPT *881/0- 76/0 339/0 1شاخص 

   1 784/0 105/0 66/0 -746/0 مترمیلی 0 /125تر از ذرات بزرگ
  1 -314/0 009/0 889/0* 477/0 182/0 مترمیلی 125/0-063/0ذرات بین 

 1 975/0** 096/0 -192/0 -957/0* 654/0 -016/0 مترمیلی 063/0تر از ذرات كوچك
BMWP ،مقادیر عددی شاخص = EQS ،درجه كیفیت اكولوژیك = ASPT 01/0داری معنیسطح  **، 05/0داری سطح معنی*، هاگونه= درجه كیفی 

 
های مختلف رودخانه یستگاهادر  BMWPمیانگین شاخص  :5شکل 

 (1393-94گرگر )
 

 
ی مختلف رودخانه گرگر هاستگاهیادر  ASPTمیانگین شاخص  :6شکل 

(94-1393) 
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 بحث
آبی، فراوانی، بیوماس و تولید ثانویه موجودات  هایدر اكوسیستم       

عنوان شاخصی برای شناخت منابع آبی، تشخیص تواند بهكفزی می

سالمتی محیط زیست، ارزیابی ظرفیت شیالتی و در نتیجه تعیین 

معقول از ذخایر غذایی زنده كفزیان مورد برداری های بهرهپتانسیل

(. 2015، همكاران و Putro ؛2002 همكاران، و Desroy) گیرد استفاده قرار

گونه  16جنس و  41خانواده،  58رده،  19در مطالعه اخیر در مجموع 

با میانگین  .Tubifex spجداسازی، شناسایی و شمارش گردید. جنس 

خود اختصاص داده بود. فراوانی را بهترین فرد در مترمربع بیش 462

(، در رودخانه 1392روزبهانی و همكاران )این نتیجه با مطالعه محمدی

و نمره متوسط هر تاكسون  BMWP شاخصدز مطابقت دارد. استفاده از 

ASPT  صورتبههای آلی ناشی از پساب مزارع یآلودگبرای ارزیابی 

، Jacksonو  Chapman ؛Blomqvist ،1991است ) شدهگزارشگسترده 

محاسبه شاخص  در كهییجاآن از (.Gonzalo، 2007و  Camargo ؛1996

BMWP ،تری كم به آلودگی، امتیاز نسبت تری با مقاومت بیشهاخانواده

ی مقاوم به هاگروه، كاهش این شاخص به معنی افزایش گیرندیم

كاهش كیفیت آب است. در این تحقیق، منطقه  دهندهنشانآلودگی و 

كیفی متوسط،  طبقه سهدر  BMWPمورد مطالعه براساس شاخص 

، مشخص ASPTو براساس شاخص  ضعیف و خیلی ضعیف قرار گرفت

شد كه در رودخانه گرگر آلودگی بسیار شدید وجود دارد. براساس نتایج 

و فراوانی كفزیان  ASPTآزمون همبستگی پیرسون فقط بین شاخص 

 در (.p، 881/0=r<05/0) گردید مشاهده مثبت دارمعنی ارتباط

 5و  6های با افزایش فراوانی كفزیان و در ایستگاه 7و  4های ایستگاه

ترین میزان  شاخص ترین و بیشترتیب كمبا كاهش فراوانی كفزیان به

ASPT دار مثبت ثبت شده است. نتایج حاصل بیانگر وجود ارتباط معنی

 BMWP زیستی شاخص باشد. مطالعهمی كفزیان فراوانی و شاخص این بین

 نشان داد كه درشت كفزیانهای براساس گروه ASPTو شاخص 

است و كیفیت پایینی را نشان  خطر درسالمت زیستی بستر رودخانه 

های مورد مطالعه در موقعیت یستگاهادهد. وضعیت سالمت یم

ی كیفی بنددستهكه در  2و  1ایستگاه  جزبهنامطلوبی ارزیابی شد. 

ها یستگاهادهند سایر یمسالمت زیستی نشان  نظر ازشرایط بهتری را 

در شاخه شطیط نیز  6وضعیت مشابهی داشته و این شامل ایستگاه 

 در و شوشتر شهر در یعنی ایستگاه بند میزان 1گردد. ایستگاه یم

باالدست رودخانه كارون، قبل از دو شاخه شدن گرگر و شطیط قرار 

 هایكاربری از حاصل پساب ورود انواع محل با ایستگاه این دارد. فاصله

این  كیفیت آب بودن باال برای دلیلی گرگر، طول رودخانه در مختلف

آید. در طی دوره بررسی با توجه به مقادیر شاخص می شمارهب ایستگاه

BMWP در  2و  1 هاینمود كه ایستگاه گیریچنین نتیجه توانمی

 طبقهدر وضعیت زیستی بهتری قرار دارند و  هامقایسه با سایر ایستگاه

و  6 هایكه ایستگاه. درحالیاندخود اختصاص دادهمتوسط را به كیفی

 بسیار كیفی طبقه در 5و  4، 3 هایو ایستگاه ضعیف كیفی طبقه در 7

به بعد با افزایش  3طوركلی از ایستگاه . بهشدند بندیطبقه ضعیف

دیده شد و تاران ویژه كمههای مقاوم به آلودگی آلی بفراوانی گونه

 3 هایایستگاه ترتیب درها با غالبیت باال بهترین درصد حضور آنبیش

تاران شاخص خوبی در تشخیص اكم باالی كممشاهده شده است. تر 7و 

ترین درصد (. بیش2003و همكاران،  Yapهای آلی است )یآلودگ

شده است. در گزارش 6و  2های ترتیب در ایستگاهتراكم دوباالن نیز به

 و دوباالن، باتاران یی از رده كمهاخانواده ترفراواناین بررسی حضور 

ی زیستی مورد مطالعه را هاشاخص باال،یی با درجه مقاومت هاگونه

، Tubificidaeیی مانند هاخانوادهافرادی از  .انددادهتحت تأثیر قرار 

Naididae  وChironomidae تراكم  ترینبیش هستند. هاگونهینا ازجمله

با مجموع میانگین  2در واحد سطح مربوط به ایستگاه  درشت كفزیان

با مجموع میانگین  4آن ایستگاه  ازپس فرد در مترمربع و  967ساالنه 

 6 ترین تراكم در ایستگاهفرد در مترمربع بوده است. كم 485ساالنه 

در انتهای گرگر گزارش  5و ایستگاه  در در شاخه شطیط قبل از بند قیر

فرد در  74و  68ترتیب با مجموع میانگین ساالنه شده است كه به

تنوع جوامع  و اند. تراكمشدهمحاسبه مترمربع در طول دوره مطالعه 

 هایویژگی عمق، مانند مختلف از فاكتورهای تحت تأثیر تركیبی كفزی

 و )فارسی گیردمی قرار آبی اكوسیستم شرایط هیدرودینامیكی و رسوبات

ی اگونهرغم اختالف در تركیب (. در این تحقیق علی1392همكاران، 

ین تراكم جمعیت كفزیان داری در میانگیمعنكفزیان، اختالف 

های مورد مطالعه در طول دوره مشاهده نشده است كه این یستگاها

های مورد مطالعه یستگاهاشرایط نسبتاً یكسان در  دهندهنشانخود 

 یجه وضعیت كیفی رودخانه است.درنتجوامع زیستی بنتیك و  ازنظر

با  4ایستگاه ویژه در به پایان با غالبیت باالحضور باالی رده شكم

علت عمق كم درصد در مدخل پساب و در ماه خرداد، به 98میانگین 

در ماه خرداد هنوز  های گرم سال است.آب و دمای باال خصوصاً در ماه

عمق و های كم پایان در آبنشده است. شكم تخلیه پساب مزارع انجام

بسته شوند و به نوع پوشش گیاهی رودخانه وادر دمای باال یافت می

تولیدمثل كفزیان و در  و رشد (. تأثیر دما درPage ،2006هستند )

نتیجه تغییر تنوع زیستی توسط محققین بسیاری گزارش شده است 

(Zalmon  ،؛2011و همكاران Ekeroth  ،كم2016و همكاران .) ترین

 ASPTچنین نمره متوسط هر تاكسون و هم BMWPمیزان شاخص 

 را تأیید ست كه وضعیت ایستگاه موجوددر این ایستگاه ثبت شده ا

در  ترین میزان مواد آلیبیش گرگر شاخه در مطالعه اخیر نماید. درمی

گزارش شده است كه دقیقاً در مدخل خروج پساب  4و  3های  ایستگاه

باشند و این میزان مواد آلی قبل از اختالط با آب رودخانه می
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باعث كاهش تنوع و فراوانی . افزایش آلودگی رسدیمنظر بدیهی به

های كه در این مناطق گونهشود، درحالیمی درشت كفزیانهای گونه

شوند طلب كه شاخصی برای بیان آلودگی هستند، غالب میفرصت

(Saunders  ،مطالعات بسیاری در رابطه با استفاده 2007و همكاران .)

آبی بررسی كیفیت منابع  منظوربه ASPTو  BMWPهای از شاخص

به نتایج حاصل  هاآناست كه نتایج برخی از  شده انجاممختلف كشور 

(، 1391گان )زادهباشد. مطالعه روغنییماز این تحقیق بسیار نزدیك 

ها بدترین یستگاهادر رودخانه دز، ایستگاه بند قیر در مقایسه با سایر 

 یهاگروهو زالوها كه از تاران شرایط زیستی را نشان داده است و كم

 یهاگونه ینترفراواندر شرایط نامناسب محیطی هستند  طلبفرصت

در مطالعه میررسولی و همكاران  .اندبودهدر این ایستگاه  كفزی

نسبت به ، آالبعد از مزارع پرورش ماهی قزل هاییستگاها(، 1391)

و فراوانی  درشت كفزیانقبل مزارع پرورش ماهی تنوع  هاییستگاها

مقاوم به آلودگی  یهاحساس به آلودگی كاهش و خانواده یهاخانواده

است. طبق  شدهاست كه نشانگر كاهش كیفیت آب اعالم یافتهیشافزا

(، براساس نتایج حاصل 1392روزبهانی و همكاران )مطالعات محمدی

پروری یآبز، كیفیت آب رودخانه دز )فاقد فعالیت  BMWP از شاخص

-ضعیف و بسیار ضعیف گزارش شد. هم گرمابی( در دو طبقه كیفی

محدوده مورد نظر را در طبقه كیفی احتمال  ASPT چنین شاخص

دست  كه در پایین 4آلودگی شدید قرار داد. در این تحقیق ایستگاه 

بود  كارخانه كاغذ پارس و كشت و صنعت نیشكر هفت تپه انتخاب شده

از بدترین شرایط زیستی برخوردار بود و  هادر مقایسه با سایر ایستگاه

كه در كل دوره مطالعاتی هیچ گروه جانوری در این با توجه به این

های مورد مطالعه برای این ایستگاه مشاهده و ثبت نشده بود شاخص

ترین آلودگی ایستگاه محاسبه نشده و خالی از حیات و دارای بیش

ی مشابه بر امطالعهنیز در (، 1392اعالم شده بود. فتحی و همكاران )

در  BMWP روی تاالب چغاخور، كیفیت آب تاالب را براساس شاخص

طبقه آلودگی متوسط  دو در ASPT ضعیف و براساس نتایج شاخص طبقه

(، نیز در بررسی اثر 1390و شدید گزارش نمودند. حاتمی و همكاران )

رود با یندهزاپروری بر جوامع كفزی و كیفیت آب رودخانه یآبزپساب 

های یستگاها، به این نتیجه رسیدند كه BMWP استفاده از شاخص

خروجی مزارع با تولید باال، در طبقه كیفی ضعیف قرار دارد. در این 

ویژه در خروجی ه، بBMWP ( شاخصp<01/0دار )كاهش معنی مطالعه

های مقاوم به آلودگی مانند مزارع با تولید باال، با افزایش گروه

Simulidae،  ChironomidaeوOligochaeta  های و كاهش گونه

همراه بوده  Trichopteraو  Ephemeropteraحساس به آلودگی نظیر 

 رودخانه شناختیبوم هایبررسی در (2012) و همكاران Sharifinia است.

  وجود علتبه دست،پایین یهاایستگاه اند كه درگزارش نموده تجن،

 كیفیت وكاغذ، چوب كارخانه و ماهی پرورش مزارع

 نظر این محققین مزارع یابد. طبقمی كاهش داریمعنی طوربه آب

 ترینمهم از هاو رستوران خدماتی واحدهای معادن، ماهی، پرورش

رود. طباطبایی و همكاران شمار میهب هراز رودخانه هایآالینده

كیفیت آب رودخانه اكولوژیكی و  وضعیت به بردن پی منظور(، به1389)

 كیفیت استفاده نمودند. براساس این شاخص وضعیت BMWP حله، از

برداری ی نمونههاتر ایستگاهبیش آلودگی در میزان نظر از منطقه آب

(، در ارتباط با 1393شكری و همكاران ) ضعیف اعالم شده است.

 BMWP بندی شاخصارزیابی رودخانه تجن ساری براساس طبقه

ی مطالعاتی را در طبقه كیفی خوب، متوسط و بد قرار دادند. اهایستگاه

 كمبل رودخانه زیستی كیفیت بررسی در (، نیز1393نسب )دیانتی

ی را در بررس موردهای یستگاهای بنتیك، هاشاخص براساس گچساران

طبقه كیفی ضعیف ارزیابی نمود. این در حالی است كه جرجانی و 

(، در تعیین وضعیت كیفی نهر مادرسو در پارک ملی 1387همكاران )

گلستان، نشان دادند كه رودخانه مذكور دارای آبی با كیفیت مناسب 

باشد كه این نتیجه با مطالعه حاضر و سایر مطالعات مشابه مطابقت یم

مطالعات مشابه در مورد این تحقیق و سایر براساس نتایج   .ندارد

كیفیت آب رودخانه را تحت  ،، پسابیپرور یآبز یهاكیفیت پساب

، اثرگذارتنها منبع  عنوانبه، بی، اما بزرگی این اثر تخردهدیثیر قرار مأت

را روی اكوسیستم رودخانه ایجاد  یداریمعناثر تر از آن است كه كم

طوركلی بررسی میزان مواد آلی (. بهAmirkolaie ،2008نماید )

دهد كه ذرات ریز رسوبات پتانسیل باالیی را برای به رسوبات نشان می

ذرات  (.Gray ،1981) دام انداختن مواد آلی و غیرآلی از ستون آب دارند

تر نسبت به بسترهای شنی مواد آلی بیش بسترهای نرم و گلی با داشتن

و  Moraدارند )تری را در خود نگه میی بیشهاندهیآالی، اماسهو 

Sheikholeslami ،2002 از بررسی  آمده دستبه(. با توجه به نتایج

در شرایط عدم وجود استرس محیطی، جنس رسوبات  هارودخانهبستر 

در پراكندگی و تراكم موجودات  كنندهنییتعیكی از عوامل  عنوانبه

های مختلف رودخانه بستر در قسمت. جنس شودیمكفزی محسوب 

شوند و هرگونه ی میاگونهمتفاوت است. بسترهای مختلف سبب تنوع 

كند. نوع ذرات رسوبی بنا به نیاز خود، در قسمتی از رودخانه زندگی می

یكی از عوامل بسیار مهمی هستند  هاآنو میزان مواد آلی موجود در 

، Hilsenhofنمایند )تعیین می كننده رای زیستهاگونهكه نوع و تراكم 

و ذرات بین  BMWPبین شاخص  5طبق نتایج جدول  (.1982

( p ،889/0=r<05/0دار مثبت )متر ارتباط معنیمیلی 063/0-125/0

، p<05/0دار منفی )متر ارتباط معنیمیلی 063/0تر از با ذرات كوچك

957/0- =rسوبات در (.  ثبت شده است. در مطالعه اخیر اندازه ذرات ر

كلی را در  -ی مختلف درصد باالیی از میزان سیلتهاستگاهیا

ترین درصد(. كم 52)بیش از  دهدیمنشان  4و  5، 3ی هاستگاهیا

ها گزارش شده است كه بیانگر در این ایستگاه BMWPمیزان شاخص 
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دار منفی بین این شاخص و ذرات مذكور وجود یك ارتباط معنی

درصد میزان سیلت كلی،  32با بیش از  7و  6 یهاستگاهیاباشد. می

ها با افزایش . در این ایستگاهاندداشتهتری را درخود رسوبات شنی بیش

 125/0-063/0افزایش مقادیر ذرات بین   BMWPمیزان شاخص 

با كاهش میزان  5و  4 یهاستگاهیامتر ثبت شده است. برعكس در میلی

گردد. نتایج حاصل مشاهده می این شاخص كاهش مقادیر این ذرات نیز

و ذرات بین  BMWPدار مثبت بین شاخص نیز وجود یك ارتباط معنی

 ،2و  1ی هاستگاهیانماید. بستر را تأیید میمتر میلی 063/0-125/0

است.  شدهانجامبا سوربر  درشت كفزیانی بردارنمونه سنگالخی بوده و

كامالً با میزان  4و  5، 3ی هاستگاهیامیزان باالتر درصد سیلت كلی در 

ترین كم نیچنهمخوانی دارد. هم هاستگاهیاباالتر مواد آلی در این 

با درصد  بعدازآندر شطیط و  6درصد مواد آلی مربوط به ایستگاه 

 دستبهشاخه اصلی كارون  قبل از مالثانی در 7اختالف كم در ایستگاه 

 شده گزارش هاآنسوب تری در ركلی كم -است كه میزان سیلت آمده

(، روی رودخانه دز نیز دامنه 1391گان )زادهاست. در مطالعه روغنی

( 65/1 -30/10ی مورد مطالعه )هاستگاهیامواد آلی  میزان درصد

 حاضر هم خوانی دارد.  تحقیق است كه با نتایج شدهگزارش

 سهدر  BMWP این مطالعه رودخانه گرگر براساس شاخص در       

كیفی متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف قرار گرفت. نتایج شاخص  طبقه

ASPT بیانگر آلودگی بسیار شدید در این رودخانه بود. مطالعه شاخص ،

 درشت كفزیانهای براساس گروه ASPTو شاخص  BMWPزیستی 

است و كیفیت  خطر درسالمت زیستی بستر رودخانه  نشان داد كه

های یستگاهاتحقیق وضعیت سالمت دهد. در این یمپایینی را نشان 

كه  2و  1ایستگاه  جزبهموقعیت نامطلوبی ارزیابی شد.  مورد مطالعه در

سالمت زیستی نشان  نظر ازی كیفی شرایط بهتری را بنددستهدر 

ها وضعیت مشابهی داشته و این شامل ایستگاه یستگاهادهند سایر یم

ی، نتایج پروریآبزگردد كه بدون فعالیت یمدر شاخه شطیط نیز  6

 عوامل مهم از رسد یكینظر میای را نشان داده است. بهكیفی مشابه

-دریافت آبی منبع آب، ظرفیت كیفیت بر پساب تأثیر میزان تعیین در

 باید تولید حجم تعیین و مزارع زمان احداث در كه است كننده پساب

 . داشت توجه آن به

 كارون سیستم رودخانه وارد گرگر رودخانه خروجی آب كهجاییاز آن

 تأثیر گرگر رودخانه كیفیت بنابراین، ثبات گردد،می اهواز باالدست در

تر بیش دارد. بررسی اهواز در كارون رودخانه روی كیفیت بر سزاییهب

 جهت مناطق مناسب انتخاب بر نظارت و گرگر رودخانه آب كیفیت

 پساب تصفیه هایسیستم ماهی، طراحی پرورش هایحوضچه احداث

به  ورودی پساب آلودگی بار كاهش جهت پرورش ماهی هایحوضچه

 دیم، اراضی جهت آبیاری هاحوضچه این پساب از استفاده و رودخانه

 باشد.می تربیش مطالعه كه  مستلزم است پیشنهاداتی ازجمله

  منابع
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 .صفحه 767. تهران. انتشارات نقش مهر. ستیزطیمح

 آب كیفیت بر رامین نیروگاه پساب تأثیر بررسی .1380 ،.م افخمی، .2

 زیست محیط گروه. انرژی ملی همایش سومین. كارون رودخانه

 ه.صفح 10. خوزستان برق و آب سازمان

 .1387 ،.و خیرآبادی، و .ر اکرمی، ؛.ا قلیچی، ؛.س جرجانی، .3

 ملی پارک مادرسو نهر كفزیان فون و آلودگی زیستی شاخص ارزیابی

 . 52تا  41 ، صفحات1 شماره ،2 سال. شیالت مجله. گلستان

 ،.م همامی، و .ع ابراهیمی، ؛.ن صوفیانی،محبوبی ؛.ر حاتمی، .4

 و درشت كفزیان جوامع بر پروریآبزی پساب اثر ارزیابی .1390

. BMWPشاخص از استفاده با رودزاینده رودخانه آب كیفیت

 .54 تا 43 اتصفح ،59 شماره ،37 سال. شناسیمحیط

خانی، صفی ؛سبزعلیزاده، س. ؛پور، ن.نجف ؛نیلساز، م.خلفه .5

گزارش نهایی پروژه  .1372 ،داودی، ف. و خدادادی، م. ؛ح.

جهاد بررسی لیمنولوژیك رودخانه كارون )گتوند تا بند قیر(. وزارت 

سازندگی. سازمان تحقیقات و آموزش شیالت ایران. مركز تحقیقات 

 شیالتی استان خوزستان.

 رودخانه زیستی كیفیت تعیین بررسی .1393، .ع نسب،دیانتی .6

 كارشناسی نامهانی. پابنتیك یهاشاخص براساس گچساران كمبل

 تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه. ستیزطیمح علوم ارشد

 خوزستان.

 استفاده با دز رودخانه آلودگی بررسی. 1391 ،.ن گان،زادهروغنی .7

-كارشناسی نامهپایان. درشت كفزیان زیستی تنوع هایشاخص از

 و علوم واحد. اسالمی آزاد دانشگاه. زیست محیط علوم ارشد

  .خوزستان تحقیقات

 ،.ا کامرانی، و .ح رحمانی، ؛.م احمدی، ؛.م ساروی،شکری .8

 هیلسنهوف، زیستی هایشاخص براساس آب كیفیت ارزیابی. 1393

 فصلنامه. تجن رودخانه در محیطی هایشاخص و وینر -شانون تنوع

 ،3 دوره. شیالت فنون و علوم مدرس تربیت دانشگاه پژوهشی علمی

 .55تا  43صفحات  ،4 شماره

. 1389 ،ممبینی، ش. و پذیرا، ع. ؛امیری، ف. ؛طباطبایی، ط. .9

مطالعه ساختار و تنوع اجتماعات ماكروبنتیك در رودخانه حله. مجله 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز. سال  علمی پژوهشی بیولوژی دریا.

 .46تا  37 اتصفح ،1شماره  ،2

 پارامترهای تأثیر .1392، ف. عوفی، و. ج آبادی،سیف ؛.ا فارسی، .10

 استان سواحل درشت كفزیان تنوع و بیوماس تراكم، بر محیطی

 ،1 شماره ،2 سال. آبزیان پرورش و برداریبهره نشریه. بوشهر

 . 11تا  1 صفحات

 ،اسماعیلی، ع. و میرغفاری، ن. ؛ابراهیمی، ع. ؛فتحی، پ. .11

ارزیابی كیفی آب تاالب چغاخور با استفاده از  .1392
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. نشریه شیالت. مجله منابع طبیعی ASPTو  BMWPهای شاخص

 .93تا  81صفحات  ،1شماره  ،66دوره  .ایران

تأثیر . 1391 ،قربانی، ر. و خارا، ح. ؛نظامی، ش. ؛میررسولی، ا. .12

بر روی بزرگ  كماننیرنگی آالقزلی پرورش ماهی هاكارگاهپساب 

ی. سال پروریآبزكفزی رودخانه زرین گل. مجله توسعه  مهرگانیب

 .92تا  81، صفحات 2شماره ، 6

 مدیسه،دهقان و .ن گان،زادهروغنی ؛.م روزبهانی،محمدی .13

 شاخص از استفاده با دز رودخانه آب كیفیت بررسی. 1392 ،.س

BMWP .آزاد دانشگاه. تاالب اكوبیولوژی پژوهشی علمی فصلنامه 

 .66تا  55، صفحات  شماره ،5 سال. اهواز واحد اسالمی

مطالعه اثرات  .1384خدادادی، ا.،  و قدسیان، م. ؛نظری، ح. .14

ها بر كیفیت آب شفارود در استان گیالن. پنجمین كنفرانس آالینده
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15. Amirkolaie, K., 2008. Environmental impact of nutrient 
discharged by Aquaculture wastewater on the Haraz River. 

Fish Aquaculture Science. Vol. 3, No. 5, pp: 275-279. 
16. Arslan, N.; Salur, A.; Kalyoncu, H.; Mercan, D.; Barisik, 

B. and Odabasi, D.A., 2016. The use of BMWP and ASPT 
indices for evaluation of water quality according to 

macroinvertebrates in Kucuk Menderes River (Turkey). 

Biologia Section Zoology. Vol. 71, No. 1, pp: 49-57.  

17. Barnes, R.D., 1987. Invertebrate Zoology. Fifth Edition, 
Saaunders College Publishing. 893 p. 

18. Blomqvist, S., 1991. A Review: Quantitative sampling of soft-
bottom sediments: problems and solutions”. Marine Ecology 

Progress Series. Vol. 72, pp: 295-304. 

19. Buchanan, D., 1984. Sediment Analysis Methods. Blackwell 
Scientific. pp: 41-46. 

20. Camargo, J.A. and Gonzalo, C., 2007. Physicochemical and 

biological changes downstream from a trout farm outlet: 
Comparing 1986 and 2006 sampling surveys. Vol. 26, No. 2, 

pp: 405-414. 

21. Chapman, D. and Jackson, j., 1996. Water quality 
monitoring- A practical guide to the design and 

implementation of freshwater quality studies and monitoring 
programmes. Published on behalf of United Nations 

Environment Programme and the World Health Organization. 

22. Desroy, N.; Warembourg, C.; Dewarumez, J.M. and 

Dauvin, J.C., 2002. Macrobenthic Resources of the Shallow 

Soft Bottom Sediments in the Eastern English Channel and 

Southern North Sea. ICES Marine Science. Vol. 60,  

pp: 120-131. 

23. Ekeroth, N.; Blomqvist, S. and Hall, P., 2016. Nutrient 

fluxes from reduced Baltic Sea sediment: effects of 
oxygenation and macrobenthos. Marine Ecology Progress 

Series. Vol. 544, pp: 77-92. 

24. Gray, J.S., 1981. The ecology of marine sediments. 
Cambridge University press. Cambridge. 187 p. 

25. Hilsenhoff, W.L., 1982. Usinga bioticindex to evaluate water 

quality in streams. Technical Bulletin Number 132. 
Department of natural Resources, Madison, WI.  

26. Jones, D.N., 1986. A Find Guide to the Seashores of Kuwait 
and the Arabian Gulf. University of Kuwait, Bland Ford  

Press. 182 p. 

27. Kazanci, N.; Turkmem, G.; Ekingen, P. and Basoren,  

O., 2013. Preparation of a biotic index (Yeşilırmak-BMWP) 
for water quality monitoring of Yeşilırmak River (Turkey) by 

using benthic macroinvertebrates. Review of Hydrobiology. 

Vol. 6, No. 1, pp: 1-29.    

28. Kenny, M.A.; Sutton-Grier, A.E.; Smith, R.F. and 

Gresens, S.E., 2009. Benthic macroinvertebrates as indicators 
of water quality: The e intersection of science and policy. 

Journal of Terrestrial Arthropod. Vol. 2, pp: 99-128. 

29. Keshavarz, M.; Dabbagh, A.B. and Soyuf Jahromi,  

M., 2016. Biodiversity Indices for Macrobenthic Community 
structures of Mangrove Forests, Khamir Port, Iran. 

International Journal of Animal and Veterinary Sciences.  

Vol. 3, No. 1, pp: 1029-1043. 

30. Kevin, B. Lunde., Vincent H. Resh., 2011. Development and 

validation of a macroinvertebrate index of biotic integrity (IBI) 
for assessing urban impacts to northern California freshwater 

wetlanda. Environmental Monitoring and Assessment. Vol. 6, 

pp: 3653-3674. 

31. Holme, N.A. and Mcintyre, A.D., 1984. Methods for study of 
marine benthos, second edition, Oxford Blackwell Scientific 

publication. 387 p. 

32. Majnunian, H., 1998. River conservation, biophysical 
attributions, habitat values and extraction rules. (1nd Ed.). 

Tehran. environmental protection organization. pp: 16 -22 (In 
Persian). 

33. Mandaville, S.M., 2002. Benthic Macroinvertebrates in 
Freshwaters- Taxa Tolerance Values, Metrics, and Protocols. 

Soil and Water Conservation Society of Metro Halifax,  

Project. 128 p 

34. Mark, A.; Walag, P.; Oljae, M. and Canencia, P., 2016. 

Physico-chemical parameters and macrobenthic invertebrated 

of the intertidal zone of Gusa, Cagayan de Oro CITY, 

Philipines. Aes Bioflux. Vol. 8, No. 1, pp: 71-82. 

35. Mellenby, H., 2010. Animal life in freshwater. Great Britain, 

Cox & wyman Ltd., Fakenham. 308 p. 

36. Mustapha, M. and Yakubu, H., 2015. International Journal 
of Environmental Science and Development. Lakes, reservoirs 

and ponds. Vol. 9, pp: 56-66. 

37. Mora, S.D. and Sheikholeslsmi, M.R., 2002. ASPT: 
Contaminant Screening Program: Final report: Interpretation 

of Caspian Sea sediment data. Caspian Environment Program 
(CPE). 27 P. 

38. Oscoz, J.; Galicia, D. and Miranda, R., 2011. Identification 
Guide of Freshwater Macroinvertebrates of Spain. Springer 1st 

Edition. 174 p. 

39. Page, L.R., 2006. Modern insights on gastropod development: 
Reevaluation of the evolution of a novel body plan. Integrative 

and Comparative Biology. Vol. 2, pp: 134-143. 

40. Pennak, R., 2007. Freshwater invertebrates of the United 
States. The Ronald press company, New York. 953 p. 

41. Qane, A., 2004. Identifying macroinvertebrates population 
structure of Chaf-roud river in Guilan province regarding some 

water qualitative factors (within Urmal malal village 

Boundary). Msc.: Teaching training university. 98 p (Translate 
in Persian) 

42. Pawar, P.R., 2015. Monitoring of pollution using density, 
biomass and diversity indices of macrobenthos from mangrove 

ecosystem of Uran, Navi Mumbai, and West Coast of India. 

International Journal of Animal Biology. Vol. 1, pp: 136-145. 

43. Putro, S.P.; Widowati, P. and Suhartana, D., 2015. 

Assessment Level of Severity of Environmental Disturbance 

Caused by Aquaculture Activities Using Abundance-Biomass 

Curves of Macrobenthic Assemblages. International Journal of 
Environmental Science and Development. Vol. 6,  

pp: 178-181. 

44. Rahbari, K.; Bagher Nabavi, S. M. and Moebed, P., 2006. 

Study of different methods of biological assessment and 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB5Pm6zL_WAhVGWxQKHQkqAiAQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Flink.springer.com%2Fjournal%2F10661&usg=AFQjCNG5gOJN8AASBG0dyptmDJQMMitarQ


 BMWPبررسی کیفیت آب رودخانه گرگر با استفاده از جوامع کفزی و شاخص                                                 و همکاران شوکت

368 
 

biodiversity for water resources quality calculating diversity 

indices of karoun River’s bed from Molasani to  
Darekhovein, 7th International River Engineering Conference, 

Ahwaze. Iran. 

45. Ramesh, C.; Sharma, G.B. and Sngh, D., 2004. Aquatic 
macro invertebrate Diversity in Nanda Devi biosphere 

Reserve, India. Vol. 24, No. 4, pp: 211-221. 

46. Romachandra, T.V.; Ahalya, N. and Murthy, C.R., 2005. 
Aquatic ecosystems conservation, restoration and 

management capital publishing Company. 61 p. 

47. Sharifinia, M.; Eimanpournamin, J. and Bozorgy 

Makrany, A., 2012. Assessment Tajan river ecological using 

benthic invertebrates of great nutritional and biological 
indicators. Journal of Applied Ecology, No. 1, page 80. 

Pathogenic risks. International Journal of PharmTech 

Research. Vol. 6, No. 2, pp: 455-461. 

48. Saunders, J.; Al ZahedKh, M. and Paterson, D., 2007. The 
impact of organic pollution on the macrobenthic fauna of 

Dubai creek [UAE]. Marine pollution Bulletin. Vol. 11,  

pp: 1715-1723. 

49. Sterreer, W., 1981. Marine Fauna and Flora of Bermuda, A 

Systematic Guide to the Identification of Marine Organisms. 
John Willy and Sons. 742 p. 

50. Walton, S.G., 1974. Hand book of marine science, Vol.1, C 
RC press. Cleveland. pp: 117-126. 

51. Walag, A.M.P. and Canencia, M.O.P., 2016. Physico 
chemical parameters and macrobenthic invertebrates of the 

intertidal zone of Gusa, Cagayan de Oro City, Philippines. 
AES Bioflux. Vol. 8, pp: 71-82. 

52. Yap, C.K.; Rahim Ismail, A.; Ismail, A. and Tan,  

S.G., 2003. Species Diversity of Macrobenthic Invertebrates 

in the Semenyih River, Peninsular Malaysia. Pertanika J. 

Agric. Vol. 26, pp: 139-146. 

53. Zalmon, L.R.; Krohling, W. and Ferrelra, C.E.L., 2011. 

Abundance and diversity patterns of the sessile macrobenthic 

community associated with environmental gradients in Vitória 

Harbor, southeastern Brazil. Zoologia. Vol. 28, pp: 641-652. 

54. Zeybek, M.; Kalyoncu, H.; Karakas, B. and Ozgul,  

S., 2014. The use of BMWP and ASPT indices for evaluation 
of water quality according to macroinvertebrates in 

Degirmendere stream. Department of biology, faculty of Arts 

and sciences, Suleyman Demirel University. Isparta, Turkey. 
Turkish Journal of Zoohogy. Vol. 38, pp: 603- 613. 

55. Zhu, D. and Chang, J., 2008. Annual variations of biotic 
integrity in the upper Yangtze River using an adapted index of 

biotic integrity [IBI]. Ecological Indicators. Vol. 8,  

pp: 564-572. 

 


