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 1396 بانآتاریخ پذیرش:            1396 مرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

چرخش مواد غذایی در اکوسیستم آبی و تبدیل مواد آلی به  های آبی نقش مهمی در تغذیه آبزی، جابجایی وموجودات کفزی در محیط 

 مهرگانبی بزرگ جمعیت از ترکیب های مختلفزرین گل در کاربری رودخانه زیستی ارزیابی منظورهب حاضـر، مطالعـه مواد معدنی دارند. در

 12 از ماه( 6مدت بهار )به و زمستان فصل در مترمربع سانتی 900 پوشش با سطح سوربرسمپلر از استفاده با کفزی هایکفزی استفاده شد. نمونه

 جمعیت راسته بودند. سه 9خانواده و  31نمونه از موجودات کفزی شناسایی شدند که شامل  6192در مجموع  .شد تهگرف تکرار سه با ایستگاه

 حداکثر .دادند تشکیل (12%/4( و شیرونومیده )16%سیمولیده ))( و دیپترا 23%/45تریکوپترا ) %(، 37افمروپترا ) را غالب از لحاظ فراوانی

 1ایستگاه  در مترمربع در عدد 44/2144 آن حداقل و 2 ایستگاه در مترمربع در عدد 44/7944گیری نمونه طول مدت در جانداران کل تراکم

دست پایین طرف به باالدست )دست نخورده( هایایستگاه از چنین الزم به ذکر است کههم .دست تحت فعالیت کشاورزی( بود)ایستگاه پایین

 و کـاهش حساس هایانیزمفراوانی ارگ و جمعیتی - زیستی هایشاخص مقادیر ورزی و پرورش ماهی(،شاهای انسانی شامل ک)تحت تاثیر فعالیت

های انسانی مختلف در حاشیه رودخانه زرین گل عالوه بر تاثیر منفی بر فراوانی و تنوع ترتیب فعالیتبدین .یافت افزایش مقاوم هایارگانیزم یفراوان

 تنزل داده است. ا نیزآب ر مهرگان کفزی، کیفیتبزرگ بی

   جمعیت، تنوع و پراکنش، رودخانه زرین گل مهرگان کفزی، ترکیببی بزرگ کلمات کلیدی:

 gholizade_mohammad@yahoo.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

یک دریاچه  عوامل غیرزنده )عوامل فیزیکی و شیمیایی موجود در       

سازند که موجودات زنده ساکن آب یا آبگیر خاص( موقعیتی را می

و تغییرات و نوساناتی که در عوامل  کنندآن زندگی می شیرین در

تواند بر تنوع یا بیوماس شوند میغیرزنده یک دریاچه یا آبگیر ایجاد می

عمق چندانی ندارند و دارای  های جاری معموالًها تاثیر گذارد. آبآن

مسیرهای پر پیچ و خم هستند. گیاهان اندکی در اطراف آن مشاهده 

به نحوی با شرایط محیطی سازش  شوند و موجودات آبزی آن هریکمی

های مختلف آبزیان در اند. مطالعه بیولوژیکی و اکولوژیکی گونهیافته

یک اکوسیستم آبی منجر به شناخت و تحلیل اکولوژیکی زنجیره غذایی 

اعمال مدیریت صحیح شیالتی  که این امر در گردد،اکوسیستم می

 در زنده موجودات . اجزای(Kazancheev ،1981) کاربرد فراوان دارد

 بقا برای هاهتروتروف و هااتوتروف از اعم جاری هایآب هایاکوسیستم

 تجزیه و تولید طریق از و بوده فعالیت در دائماً اکوسیستم حیات ادامه و

 در مواد چرخه برای و یکدیگر برای را الزم غذایی مواد و عناصر مواد

 ها،اکوسیستم این در مهم هایپدیده از یکی. نمایدمی تامین اکوسیستم

 را ماهیان و اولیه تولیدکنندگان بین ارتباط که باشدمی ثانویه تولیدات

 ارتباطات عبارتیبه یا. کندمی برقرار جاری هایآب هایاکوسیستم در

 ارتباطات سایر و همدیگر از تغذیه رقابت، شامل زنده موجودات متقابل

  Cooper  توسط گرفته لعات انجاممطا .شودمی سبب را غذایی زنجیره یک

 غیرآلوده مناطق در احتماالً زیستی ارزیابی فرایند درKnight  (1991 )و

 بر عالوه اند،غالب غیرمقاوم هایارگانیزم ،(انسانی هایفعالیت از دور)

 آلوده مناطق به نسبت این مناطق در هایگونه تنوع نرخ احتماالً این

این  و اندغالب مقاوم هایارگانیزم آلوده نواحی در زیرا است تربیش

 جوامع ترینمهم از. برخوردارند هم تریکم تنوع از معموالً موجودات

 ماهیان کفزی، مهرگانبی به توانزمینه، می این در رفته کاربه زیستی

 ترینکفزی رایج هایمهرهبی بین، این در اما. کرد اشاره هاجلبک و

 واکنش محدود، حرکتی توان. اندپروسه این در تهرف کارهب هایارگانیزم

 قابلیت برداری،نمونه در سهولت محیطی، شرایط زودگذر به نسبت

 ازجمله مهرگان کفزیبی باالی تنوع و مختلف بسترهای در اسکان

 در زیستی جوامع سایر به نسبت جوامع، این مطالعه مزایای و دالیل

وظایف اصلی این (. Feminella ،1999) است آب تغییرات کیفی بیان

های جاری تبدیل کیفیت پایین و های آبموجودات کفزی در شبکه

اولیه به کیفیت بهتر غذا برای سطوح غذایی ه تولیدکنند انرژی کم

 اهجوامع کفزی در رودخانه(. 1379 )یحیوی، باشدمی باالتر، ماهیان

عنوان ن بهزیاکفنند. کره غذایی ماهیان بازی میینقش مهمی در زنج

 رفته و گح غذایی مورد استفاده آبزیان قرار سطدومین یا سومین 

یت فبرای کی یکل تولیدات و شاخص از میزانای عنوان نمایههتوانند بمی

ان رود با توجه به گرگرودخانه . (Owen ،1974) ردندگمحسوب  آب

های ونهگپروری، وجود تنوع باالیی از بزیآنقش مهم در کشاورزی، 

ب آی و تامین دهای اقتصاونهگاری از دبربزیان، بهرهآایر سماهیان و 

های مهم حوضه های منطقه از رودخانهبندانبآها و اری از تاالبسیب

شته گذهای باشد. مطالعات در ساللستان میگر در استان زریای خد

یت وسایل باعث دودا محی وده ویا محدود به مناطق خاصی از رودخانه ب

تا به برخی از موارد مانند بررسی برخی خصوصیات فیزیکی و شده 

( 1379) یحیوی (.1380 رحمانی، )عبدلی و شود هپرداخت ترکم شیمیایی

مهرگان آبزی رج بیکمهرگان رودخانه ات بیددر بررسی میزان تولی

را  داتوربالریا و آنلی، دیپترا، لوپترا، کوپتراکوپترا، پلیکافمروپترا، تری

 14باد، وجود آوبات در رودخانه کبودوال علی ستجزیه و تحلیل ر ت.یاف

ز در رودخانه وه جانوری را نشان داد. سه جمعیت غالب ماکروبنتورگ

دادند. سایر ونومیده تشکیل میشیراماروس و گ وال را افمروپترادکبو

کوپترا، کنه یمولیده، پلی، سزالو، کوپترا، تابانیدهجوامع از قبیل تری

ی از کرد و کرم خاگ گوپترا، خرچنگونیده، زیگسراتوپو، کولوپترابی، آ

در (. 1386)کمالی و همکاران، تر بودند معیت کمجماکروبنتوزهای با 

ان رود گرگهای رودخانه ان رودخانه مادرسو از شاخهگمهرمطالعه بی

به الروهای افمروپترا، تریکوپترا  کفزی را مربوط فراوانی جوامع ترینبیش

برحسب ) چنین دریافت که فراوانینمود. همه مشاهد هیرونومیدو ش

بررسی و  در های مختلف متفاوت است.موجودات کفزی در ماه د(درص

گروه  73برداری از فون کفزی رودخانه چافرود در استان گیالن نمونه

ها را الرو حشرات آنه بخش عمد )جنس و گونه( شناسایی شدند که

که  دخانواده شناسایی ش 11از راسته دیپترا  د.دادنمیتشکیل آبزی 

 ساسان انع)ق سیمولیده و شیرونومیده بودترین سهم مربوط به بیش

ذا غعنوان زی بهکفاهمیت جوامع  غم رعلی (.1385سرایی و همکاران، 

ر زی دکفترکیب و فراوانی جوامع ،اطالعات کمی در مورد تغییرات

 راستای در حاضر مطالعه د. درارد دلستان وجوگهای استان رودخانه

 کفزی مهرگانبی جمعیت ترکیب شد سعی های انجام گرفته،تحقیق

 .شود مطالعه کاربری اراضی متفاوت انسانی و هایفعالیت با مواجه در

 زرین رودخانه در آن تغییرات و کفزی فون بررسی تحقیق این از هدف

 و مهم عوارض از .دباشمی رودخانه انتهای تا سرچشمه از آبادعلی گل

 ورود به توانمی آبادل علیگزرین  رودخانه اکوسیتم در تاثیرگذار

 کشاورزی مزارع پساب و روستایی هایفاضالب نظیر انسانی هایآالینده

 جمعیت ترکیب است ممکن شده ذکر موارد. کرد اشاره ماهی و پروش

 .بکاهند آبزیان فراوانی تنوع و از و داده تغییر را کفزیان
 

 هامواد و روش

 هایشاخه سر از یکی گل زرین رودخانه: طقه مورد مطالعهنم      

 جغرافیایی طول) رودخانه جغرافیایی موقعیت و است رود گرگان
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 رودخانه به طول این. باشدمی( 36° 52'جغرافیایی عرض و °37 57'

 شرقی البرز شمالی هایدامنه از شنی -سنگی بستر با کیلومتر 22

 باتوجه نهر این(. 1370 نیرو، وزارت ؛1363 افشین،)گیرد می شمهسرچ

 است دانه درشت بستر با هاییرودخانه ازجمله بستر ذرات بندیدانه به

 در کتول آبادعلی شهرستان شرقیجنوب کیلومتری 12 فاصله در و

 هایسال در که زیادی تغییرات علتبه .باشدمی واقع گلستان استان

 جنگلی مناطق تبدیل به توجه با و گرفته صورت نهر این یهحاش در اخیر

 نهر حاشیه در زداییجنگل و انسانی شدید تاثیرات اراضی کشاورزی، به

 .(1پذیرد )شکل صورت گل زرین نهر در موردنظر مطالعه تا شده سبب
 

 
آباد از رودخانه زرین گل علی مطالعاتی منطقه نقشۀ: 1شکل 

 ایران کبود، استان گلستان،
 

 مختلف ناحیه سه قالب در گلزرین رودخانه مطالعه این در       

 از بردارینمونه. شد بررسی( دستو پایین میانی باالدست، منطقه)

  1395و بهار  1394زمستان  فصل ایستگاه در 12 در کفزی مهرگانبی

برداری بر مبنای شیب، های نمونهانتخاب ایستگاهگرفت. شرایط  انجام

 ان به فاصلهکو تا حد ام های انسانی، فعالیتمنطقه شرایط بستر، جنس

 هایایستگاه که نحویبه .(1 )جدول گرفت کیلومتر صورت 2دود ح

 و کشاورزی فعالیت تحت تربیش که دستپایین ناحیه در 4و3،2،1

در  10و 7های ایستگاه چنینهم بودند. شده واقع روستایی فاضالب

 هایداشتند. ایستگاه قرار ماهی پرورش استخر بعد ریمت 50 حدود فاصله

 بستر با جنگلی -کوهستانی مناطق در گرفتن قرار دلیلبه 12 و11

 هایایستگاه عنوانبه انسانی هایفعالیت از دوری و باال دبی سنگی،قلوه

 روش .(2)شکل  (نواحی باالدست) شدند گرفته نظر در دست نخورده

 سوربر از استفاده با نهر کفزی مهرگانبی زرگب فون از بردارینمونه

 قاب دو از و بوده، تند و جاری هایآب مخصوص که شد انجام سمپلر

 هایچشمه با توری یک و مترسانتی 30×30 ابعاد به کدام هر که فلزی

 .است شده تشکیل میکرون 200

 
ز برداری انمونه هایکاربری اراضی متفاوت در ایستگاه :2شکل 

 آباد کتولدخانه زرین گل علیرو
 

 و هاکناره در رودخانه، نقطه سه از بردارینمونه ایستگاه هر در       

 آوریجمع کفزی مهرگانبی بزرگ .گرفت صورت تکرار 3 با و وسط

 شستشو میکرون 200 چشمه قطر با آزمایشگاهی الک از استفاده با شده

 به الک و محتویات تثبیت %4فرمالین  در هاسپس نمونه. شدند داده

 لوپ زیر در زمینه مواد از موجودات جداسازی جهت سینی داخل

 بر کفزی مهرگانبی بزرگ ها،نمونه جداسازی از پس. شدند منتقل

 و صوفیانیمحبوبی ؛1380 نفسیی، احمدی و) معتبر کلیدهای اساس

  .گردیدند شناسایی جنس و خانواده راسته، حد تا (،1379 نادری،

  شروع از قبل ایستگاه هر در محیطی متغیرهای گیریچنین اندازههم

 بدین و گردید گیریاندازه محیطی متغیر هشت. شد انجام بردارینمونه

 گرفته کمک گیریاندازه پرتابل فتومترهای و واترچکر دستگاه از منظور

 آب، اکسیژن محلول ،گل دمای: شامل شده گیریاندازه متغیرهای. شد

 ایستگاه هر در فسفات و نیترات ،هدایت الکتریکی ،pH شوری، ،آلودگی

زیستی مانند شاخص شانون، منهینیک، های تنوعبررسی شاخص .بودند

های مورد مطالعه نیز انجام خواهد سیمپسون و یکنواختی در ایستگاه

دست آمده ههای بآنالیز آماری داده .(Metcalfe-Smith ،1994) گرفت

طرفه انجام شد. و آزمون واریانس یک SPSS افزار آمارینرمبا استفاده از 

اسمیرنوف  کولموگروف آزمون از هاداده بودن نرمال بررسی جهت چنینهم

دانکن  آزمون از مختلف هایگروه میانگین مقایسه منظوراستفاده شد. به

افزار نرم با نمودارها ترسیم و هاداده محاسبه چنیننیز استفاده شد. هم

Excel .انجام شد 
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مطالعه مورد منطقه در برداری و برخی از پارامترهای محیطینمونه هایایستگاه موقعیت :1 جدول  

طول جغرافیای   ایستگاه N  عرض جغرافیای E 
 دبی

(متر مکعب بر ثانیه)  

 ارتفاع

(متر)  

جنس 

 بستر
 عوارض موثر

1 

ت
دس

ن 
ایی

 ''27'77˚40 پ
 

32˚70'70'' 26/1  9/260  

 هریزسنگ

 زه آب کشاورزی

2 40˚76'94'' 
 

32˚56'71'' 
 

14/1  3/294   

3 40˚76'80'' 
 

32˚56'71'' 
 

06/1  7/312  فاضالب روستایی 

4 40˚76'10'' 
 

32˚44'39'' 
 

24/1  1/332   

5 

ت
دس

ن 
میا

 

40˚77'40'' 
 

32˚26'89'' 
 

18/1  1/400  

 سنگیقلوه

 

6 40˚77'48'' 
 

31˚15'04'' 
 

15/1  2/664   

7 40˚77'66'' 
 

32˚07'26'' 
 

2/1  2/496  پساب پرورش ماهی 

8 40˚79'38'' 
 

31˚94'76'' 
 

3/1  1/537   

9 40˚81'63'' 
 

31˚83'08'' 
 

35/1  1/627   

10 40˚82'17'' 
 

31˚79'51'' 
 

23/1  8/689  پساب پرورش ماهی 

11 

ت
دس

ال 
 ''82'82˚40 با

 

31˚77'36'' 
 

2/1  9/721  
سنگیهولق  

 

12 40˚83'44'' 
 

31˚75'77'' 
 

01/1  5/748   

 

 نتایج

نسبت  (2و1)ایستگاه  دست رودخانههای پاییندمای آب در بخش      

کمی باالتر  (12)ایستگاه  اخه اصلی رودخانهشهای باالدست به بخش

رودخانه آب لودگی آکسیژن محلول، نیترات و گل ، اpHی بود. پارامترها

 (.2جدول )مسیر رودخانه نوسان داشت  در طول
 

 برداری در رودخانه زرین گلهای نمونهمقادیرفاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب درایستگاه :2جدول

های باالدست ب از سمت بخششوری آ و( CE)تریکی کال هدایت        

ی کتریکیت الداه ترینکم البته کاهش یافت. تقریباً رودخانه دستپایین به

های ایستگاه در فسفات بود. مقادیر 2 و 1 هایاهگایست به مربوط شوری و نیز

 (3( و پساب روستایی )ایستگاه 1گاهدر معرض کاربری کشاورزی )ایست

یت در سرشاخه رها بسیار باالتر بود. مقدار نیتاهستگر ایگنسبت به دی

یت در رها باالتر بود مقادیر نیتبت به دیگر ایستگاهسخاک پیرزن ن

نسبت ( 10و 7هایماهی )ایستگاه پرورش های در معرض پسابایستگاه

 بردارینمونه زمان طی .(2جدول )ها بسیار باالتر بود اهستگر ایگبه دی

زی کف مهرگانبی بزرگ از نمونه 6192 تعداد مطالعه، مورد منطقه در

 31 به شده شناسایی هایارگانیزم .شدند شمارش و شناسایی جداسازی،

 ترینبیش آبزی حشرات داشتند. الرو تعلق شاخه 4 و راسته 9 خانواده،

 دادند. در اختصاص خودبه ار زیمهرگان کفبی گبزر جمعیت فراوانی

)میلی  نیترات
 گرم/لیتر(

)میلی  فسفات
 گرم/لیتر(

 هدایت الکتریکی
(mos/cmμ) 

گل آلودگی 
(NTU) 

pH 
 شوری

 گرم/لیتر()میلی

 اکسیژن محلول
 لیتر(گرم/)میلی

درجه )دمای آب 
 (سانتیگراد

 ایستگاه

91/2 37/1 52/1 12 22/8 11/0 01/8 23/16 1 

3 22/0 51/1 10 53/8 12/0 24/8 20/16 2 

90/3 15/1 64/1 8 65/8 13/0 93/7 20/16 3 

11/2 28/0 62/1 8 85/8 7/0 50/8 80/15 4 

09/2 41/0 72/1 7 70/8 72/0 70/8 10/14 5 

40/2 18/0 73/1 7 51/8 8/0 62/8 20/14 6 

31/3 18/0 75/1 8 61/8 7/0 98/7 60/13 7 

30/2 38/0 10/2 7 72/8 72/0 40/8 40/13 8 

40/2 22/0 49/3 8 80/8 6/0 50/8 10/13 9 

10/3 29/0 47/3 9 60/8 5/0 94/7 90/12 10 

20/2 14/0 78/3 5 85/8 17/0 30/9 30/12 11 

1/2 13/0 75/3 4 67/8 17/0 20/9 91/11 12 
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 پایین بسیار دیگر گروه دو به نسبت تابانیده فراوانی هاایستگاه تمام

 شیرونومیده و سیمولیده خانواده دو به مربوط غالباً حشرات و بوده

 شیرونومیده و سیمولیده گروه دو هاینسبت باالتر هایایستگاه در .بودند

 ترمیانی هایایستگاه در. ستا مشکل آن تفسیر و داشت زیادی نوسان

 ترینپایین در هرحال در ولی بود باالتر شیرونومیده جمعیت عمالً

 چنینهم .بود گروه هر از %50 حدود نسبت این اصلی شاخه ایستگاه

 دوباالن به مربوط ترتیببه شده شناسایی هایگروه تنوع ترینبیش

 و (خانواده 5 از جنس 1) دارانموی بال ،(خانواده 9 از جنس13)

فزی کهای غالب نمونه(. 3جدول ) بود( خانواده 5 از جنس 6) هایکروزه

ها از و بقیه نمونه ددادنیمیل کشتوپترا کرا افمروپترا، دیپترا و تری

 ترتیببه مطالعه طول دوره درتری برخوردار بودند. مکفراوانی بسیار 

 موی (، بال43%)( Ephemeroptera) هایکروزه فراوانی، شامل درصد

 سایر. بودند( 23%)( Diptera)و دوباالن  (27%) (Trichoptera)داران 

ها اهگدر اکثر ایست (.3 شکل) ناچیزی داشتند فراوانی کفزی هایگروه

روه غالب گالب است، غه دیپترا ک 10و  7، 3،  1های اهگجز ایستهب

 در افمروپترا( ربعم متر در) فراوانی ترینبیش (.4ود )جدول افمروپترا ب

 1 ایستگاه در فراوانی ترینکم و مترمربع در عدد36/27 با 12 ایستگاه

 ترینبیش مترمربع، در عدد 04/5 حدود کشاورزی( با فعالیت تأثیر )تحت

 ترینکم و مترمربع در عدد52/20 حدود با 7 ایستگاه در دیپترا فراوانی

 فراوانی ترینبیش و مترمربع در عدد53/1با 11 ایستگاه در فراوانی

 فراوانی ترینکم و مترمربع در عدد 27/18با 5 ایستگاه در کوپتراتری

بین  چنین درهم .گردید مشاهده مترمربع در عدد 7/2با  2 ایستگاه در

 به نسبت کوپتراپلی خصوصهب و تار کم شده کرم های شناسایینمونه

 .بود برخوردار تریکم جمعیت از دیگر هاینمونه
 

 گل زرینماکروبنتوز مشاهده شده در رودخانه ع انوا :3دول ج

 کفزی مهرگانبزرگ بی هاایستگاه وضعیت

 راسته خانواده جنس گونه باالدست دستمیان دستپایین

 + ++  Gammarus Gammaridae Amphipoda 

 ++ + harrisii Rhithropanopeus Panopeidae Decapoda 

 + +   Psychomyiidae  
+ ++ + nstabilis Hydropsyche Hydropsychidae Trichoptera 

  + angostopinis    

  ++   Glossosomatidae  
+ + +   Philophotamidae  

  +   Hydroptilidae  

  ++   Perlidae  
  ++   Leuctridae Plecoptera 

  ++   Taeniopterygidae  

 +   Caenis Caenidae  

++ + +  Heptagenia Heptageniidae  
 +  lateralis Epeorus   

 +   Rhithrogena  Ephemeroptera 
++ + +  Baetis Baetidae  

 + +  Pseudocloeon Leptophlebiidae  

 + +   Oligoneuriidae  

+ +    Chrysomulidae  
+     Gamphidae Odonata 

+ +    Calopterygidae  

+ +   Argia Coenagrionidae  

++ + +   Chironomidae  
++ + +  Simullium Simuliidae  

+ +    Athericidae  

+ +   Chrysops Tabanidae  
 +   Tabanus  Diptera 

+ ++ +  Atrichopogon Ceratopogonidae  

+ ++ +  Antocha Tipulidae  
+ +   Erioptera   

 +   Tipula   

+    Dicronata   
+ +   Hexatoma   

 + +  Bibiocephala Blephariceridae  

 +   Hemerodromia Empididae  
+ +   Clinocera   

+ +   Dixa Dixidae  

++ +    Lumbrucidae Oligochaeta 

  ++   Viviparidae Prosobranchiata 

 مهرگان کفزیهای خالی نشان عدم وجود بیمربع      %50تر از مهرگان کفزی بیشفراوانی بی ++      %50تر از مهرگان کفزی کمفراوانی بی +
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 دوره طول در کفزی مهرگانبی بزرگ جمعیتی - زیستی هایشاخص( میانگین ± معیار انحراف) مقادیر :5 جدول
 گل زرین رودخانه مطالعاتی هایایستگاه در مطالعه

 فصل بهار         فصل زمستان                                        ایستگاه
 باال دست میان دست پایین دست باال دست میان دست پایین دست 

 15 19 12 14 17 10 غنای کل
 a41/0  ±04/1 b37/0 ± 48/1 b46/0 ± 61/1 a22/0 ±  32/1 b43/0 ± 55/1 b36/0 ± 68/1 وینر -شانون

 a36/0 ± 71/1 b42/0 ± 22/2 b64/0 ± 25/2 a26/0 ± 49/1 b5/0 ± 2/2 b46/0 ± 11/2 مینهینیک
 a15/0 ± 52/0 b23/0 ± 74/0 b25/0± 72/0 a2/0 ± 59/0 b12/0 ± 75/0 b29/0± 73/0 سیمپسون
 b07/0 ± 32/0 a 04/0 ± 28/0 b06/0 ± 31/0 b09/0 ± 35/0 a05/0 ± 29/0 b05/0 ± 34/0 یکنواختی

 مشاهده مترمربع( در )تعداد ماکروکفزی تعداد میانگین: 4 جدول

گل زرین رودخانه در شده  

Trichoptera Ephemeroptera Diptera ایستگاه 
24/3  04/5  53/10  1 

77/2  7 48/6  2 

85/5  92/7  6/12  3 

24/12  97/20  61/11  4 

27/18  72/26  63/9  5 

5/13  17/19  13/5  6 
76/5  47/7  52/20  7 

3/15  06/27  05/4  8 

47/7  68/13  43/11  9 

95/4  42/6  47/16  10 

03/6  21/25  53/1  11 

3/15  36/27  34/2  12         

 مشاهده (12و 11های باالدست )ایستگاه در تنها کوپتراپلی       

 در هاایستگاه از بسیاری در نیز تار کم کرم جمعیت چنینهم. گردید

 از هاایستگاه دیگر به نسبت 1 و 2 هایایستگاه در ولی بود صفر حد

 واریانس آزمون و کمی مطالعات چنینبود. هم برخوردار باالتری فراوانی

 غنای وینر، -شانن تنوع هایمیانگین شاخص داد طرفه نشانیک

مکان دیگر در هر  2دست با بین پایین مارگالف و سیمپسون تاکسونی

 (.˂05/0p) داری دارداختالف معنی دو فصل دارای

 بحث
وشیمیایی مشاهده شد که مقادیر کبررسی پارامترهای فیزیدر        

بزیان آشده در محدوده مقادیر مناسب جهت زیست غالب گیری دازهان

، کنار جنگلرا از میان د ل مسیر خوگخانه زریندچنین روباشد. هممی

ن کطول مسیر مم کند، درکشاورزی طی می هایو نیز حاشیه زمینه کو

ب در طول مسیر رودخانه تغییرات آکند. دمای فع ب یا درما جذگاست 

های پایینی رودخانه با شدرجه حرارت بخ کهزیادی نداشت، طوری

راد نوسان گدرجه سانتی 3تر از رودخانه کم شاخه اصلی باالیی هایبخش

های ایستگاهاز  ترکمهای باالدست ایستگاهنیز در pH داشت. مقادیر 

محلول در  2COیرباالتر بودن مقادبه  رانآتوان یم هکدست بود پایین

تر رودخانه که آب با دبی های پایینقسمت نسبت داد. در بخش این

نیز ک که از نظر جلبی هایشو نیز بخه تری بودباالتر و با سرعت کم

تحت تاثیر پارامترهای زیستی و فتوسنتز قرار  ر هستند، عمالًتغنی

 بآ تریکیکهدایت ال . باال بودنابدی افزایش pHمقادیر  دتوانه و میشتدا

(EC) عوامل انسانی  تاثیر خاطرهب های باالدست رودخانه احتماالًبخش در

در طول مسیر  (تکثیر و پرورش ماهیه اگکشاورزی، دامپروری و کار)

های ب نسبت به بخشآرودخانه است و چون در باالدست رودخانه دبی 

لودگی نیز آکند. گل ین امر نمود پیدا میات تر اسمکپایینی آن بسیار 

 
 

 دوره طول در کفزی مهرگانبزرگ بی هایگروه فراوانی درصد: 3 شکل

  گل زرین رودخانه در بردارینمونه

 هایایستگاه در کفزی مهرگانبی بزرگ هایراسته فراوانی درصد: 4 شکل

 گل زرین رودخانه باال دست، میان دست و پایین دست در
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ثیر کشاورزی، دامپروری و کارگاه ت)ک عوامل انسانی خاطر تاثیرهب احتماالً

 10تگاهدر طول مسیر رودخانه باالست ولی در ایس (ماهیپرورش  و

ی را باالمقدار  هاتگاهنسبت به سایر ایس (ماهیپرورش کارگاه  حوالی)

ن آو ورود ه واند مربوط به تاثیر فاضالب کارگاتاست که می نشان داده

مطالعه باال  های موردگاهبه رودخانه باشد. اکسیژن محلول در تمام ایست

ستی و یرحال پایین بودن دما و نیز تحت تاثیر پارامترهای زهبود. به

منجر به افزایش ( یاهی باالتر بودگای پوشش ردا)فتوسنتز قرار داشتن 

ترین مقدار اکسیژن مربوط به شود. کمب میآحاللیت اکسیژن در 

ما باال دیاهی و گپوشش  ترین، با کمایستگاه(ترین پایین) 3 ایستگاه

 دلیل ناپایداریباشد که بهمیپایین  هاایستگاهکلیه در 2NO بود. میزان

2NO  3 آن بهیع سروتبدیل NOباشدمی (Allan ،1995)چنین در . هم

  و فتوسنتز زیستی پارامترهای تاثیر تحت رودخانهدست پایین هایهایستگا

رد. نوسان گیقرار می مصرف ها موردهدننکفتوسنتز توسط تربوده و بیش

 4PO میزان بود.قابل توجیه نمختلف های تغییرات نیترات در ایستگاه

تر بیشآب خاطر دبی خیلی پایین هب احتماالً دستپایینهای گاهایست

بنابراین از میزان فسفات باالتری  ه،سانی بودامل انعوتحت تاثیر 

ب، آبر دبی باالتر ه تر عالودستباالهای ایستگاهبرخوردار بودند. ولی در 

اهش کمنجر به  ایستگاهتر در غالب یاهی بیشش گو پوش پاییندمای 

 هایفعالیت و محیطی عوامل اثرات حاضر بررسی در د.گردنفسفات می

 در زیکف مهرگانبی بزرگ جمعیت رکیبت و آب کیفیت بر انسانی

 گان آبزیمهرهیبنقش  .بود محسوس نسبتاً آبادعلی گلزرین رودخانه

دار ای برخورههای آبی از اهمیت ویژمستر اکوسیدژی نرا نجریا انتقال رد

و مطالعه جوامع بنتوزی معیار مناسبی برای ارزیابی وضعیت بوده 

و ع بستر نقش مهمی در تنوع نوبی است. آوسیستم کا کی کیژولوکا

د دو متعمختلف های م فون کفزی ایفا کرده است و واکنشکترا

 گیرد و مستقیماًوشیمیایی که در بستر صورت میکی و فیزیکیژبیولو

نتایج  ذارد.گبزیان تاثیر میآعنوان محیط زندگی روی کیفیت آب به

تری سدارای بمیشان که گاز بررسی و شناسایی کفزیان در تاالب  حاصل

ان در نتنرم ای کفزیان بود.ونهگر فقر تنوع گای بود بیانماسه -لیگ

م کترین ترامیشان بیشگماکروفونای مورد شناسایی در تاالب ع جوام

 مقایسه با (.1386همکاران،  و مرادلوحاجی) بودند داده اختصاص خودبه را

-می نظربه گلنرودخانه زری دستپایین و میانی باالیی، هایایستگاه

 کیفیت با) باالیی هایایستگاه در آلودگی به حساس هایرسد ارگانیزم

 تریبیش تنوع و فراوانی از پایینی، هایبه ایستگاه نسبت (مناسب آب

 صادق های مقاوم،ارگانیزم مورد در نیز موضوع این عکس .بودند برخوردار

 هایپساب قبیل انیانس هایفعالیت اندداده نشان مطالعات سایر .بود

 به را سمی هایآالینده از زیادی مقادیر کشاورزی و صنعتی روستایی،

را تحت  کفزی مهرگانبزرگ بی فراوانی و تنوع و کرده وارد آبی محیط

 .(Esteve ،2007و  artzeniM) دهندمی قرار الشعاع

 ( در Chironomidaeو Simulidaeمقاوم ) هایارگانیزم مطالعه این در

 باالدست هایایستگاه به نسبت( 10و 7،3،1) ترآلوده هایستگاهای

فراوانی،  افزایش عامل ترینمهم. داشتند تریبیش فراوانی( 12و11)

 هایایستگاه در و کشاورزی پساب ورود 1های ایستگاه در فوق هایگروه

 تغیر در تأثیرگذار پارامتر از دیگر یکی .بود روستایی ورود فاضالب 3

 پروش مزارع خروجی پساب گان آبزی،مهرهیببزرگ  جمعیت ترکیب

 Camargoبررسی  نتایج و حاضر مطالعه نتایج چهچنان. ماهی است

های ماهی )ایستگاه مزارع ها خروجیپساب این دهندمی نشان (1994)

فیلترکننده  هایگروه تر شدنبیش به منجر توانندمی( 10و 7

(Simulium ps.گروه ،)راستههای مقا( های ومOligocheta و Diptera )

( شوند. مطالعه اثر .Acroneuria ps حساس )مانند هایگروه و کاهش

 در آبزی گانمهرهبی بزرگ جمعیت بر ماهی پرورش خروجی پساب

 استخرهای نمایان ساخت که پساب چافرود و فیروزکوه هایرودخانه

 و TPE هایگروه کاهش موجب کنندهدریافت هایایستگاه در پرورشی

 Simulidae هایخانواده اکثرأ) دوباالن راسته نظیر مقاوم هایگروه افزایش

 ایستگاه (.1394و همکاران،  اخالق)خوش بود ( شدهChironomidae و

های معرض زه آب که در اول و ایستگاه روستایی فاضالب ورود دلیلبه سوم

 خود به را دوباالن اوانیفر ترینبیش موادآلی، بار چنینکشاورزی و هم

 Zivic نتایج با و حاضر بررسی هاییافته با هاگزارش این .داد اختصاص

عتقدند محققین م دارد. مشابهت Camargo(1994)  و (2009) همکاران و

ی کعنوان یجنس رسوبات به ،دم وجود استرس محیطیعه در شرایط ک

ب وی محسزات کفده در پراکندگی و تراکم موجوکنندوامل تعیینعاز 

ط بعضی سات کفزی تودهای اکولوژیک و موجوسی. طبق برردشومی

م و کاهش تراکر بافت رسوب با داز محققین افزایش عمق و تغییر 

. (Harkantra ،1994و  Parulekar) تسی همراه ازفک تماعاتجفراوانی ا

زی رابطه مشخص کفرش فون گستوبات و تراکم و سبین نوع بافت ر

ای سیلتی دارای تراکم باالیی ترهای ماسهسو در این میان ب وجود دارد

موجودات کفزی  (Mohammad ،1995) فزی هستندکاز موجودات 

دارند  تریشهمیشه تمایل به انتخاب بستری با قابلیت نفوذ آسان و ب

زرین جمعیت غالب ماکروبنتوز در رودخانه  سه .(1379 خضری،)حسین

از آن جمعیت  که دیپتراو  ، تریکوپتراوپترارا افمر (استان گلستان) گل

یل کتشرا  داز فراوانی باالئی برخوردار هستن سیموبیده شیرونومیده و

کنه را ،وپتکه، پلیدسیمولی، زالو،سایر جوامع از قبیل تابانیده د.دهنمی

رد و کرم خاکی گ گخرچن ،وپتراگزی ه،ونیدگسراتوپو یپترا،د کولوپترا، بی،آ

ترین فراوانی مطلق شتر هستند. بیهای با جمعیت کماز ماکروبنتوز

دست رودخانه  میانهای گاهدر ایست گلزرینماکروبنتوزها در رودخانه 

جمعیت باالی گاماروس در ایستگاه ای چنین در مطالعههم د.ردیگ یافت

این موجود به آب ک آبشار خود بیانگر خواست ویژه اکولوژی و چشمه

ترین جمعیت را افمروپترا فرین بیشمسال کمپ تر است. در محپاکیزه
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در بررسی فراوانی  (.1386 همکاران، و )کمالی صاص داده بودختخود ابه

ست که ا ر اینگل بیانگ های مختلف رودخانه زرینگاهزیان در ایستکف

ولی از لحاظ فراوانی شد، بازیان غنی نمیفع کاین رودخانه از نظر تنو

مربع کفزی در هر متر ها تعداداهگایست بعضی در کهطوریهبود ب باال نسبتاً

 یار کمسر همین زمان فراوانی کفزیان بدها اهگر بعضی ایستد اما باال

های مختلف زیان در ایستگاهفکهرحال تغییرات زیاد در فراوانی بود. به 

ه تاثیر پارامترهای زیستی حتی دهندوتاه نشانکوده زمانی دمح کدر ی

 چنین. همباشدها مینآم در هر یک از پارامترها روی فراوانی ک تغییرات

 کیفی هایتفاوت توانمی جمعیتی -زیستی هایشاخص کارگیریبه با

 ارزیابی در روش این از. کرد بیان خوبیبه را مختلف هایدر ایستگاه آب

 کیفیت تعیین ضمن تا استفاده شد آبادگل علیزرین رودخانه زیستی

اهمیت  ترتیببه رودخانه این آلودگی عمده عوامل تگاهایس هر در آب

 بندیطبقه( ماهی پرورش استخر و کشاورزی روستایی، هایفاضالب)

 زیبزرگ بی مهرگان کف جمعیت ترکیب مطالعه بررسی این در. شوند

نشان  مختلف هایایستگاه در جمعیتی، -زیستی هایشاخص نتایج و

 نسبت دستپایین هایایستگاه در نیانسا هایفعالیت از ناشی آثار داد

 و انسانی هایفاضالب مخرب آثار. شدیدتر بود انتظار طبق دستباال به

 رسدمی نظربه لذا نیست، پوشیده کسهیچ بر آبی اکوسیستم بر آن تاثیر

 .کاست وارده هایآسیب شدت از توانمی مناسب مدیریت و ریزیبرنامه با
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