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 چکیده:

ر در استان اردبیلل ملورد بررسلی قلرار بوالغال نهرهای زیستیهدف:در این مطالعه وضعیت  

 گرفت.

شناسی پژوهش:پژوهش: بعد از تحقیقات و مطالعات اولیه به عمل آمده در منطقله ملورد روش

ایستگاه از باال دست تا محل خروج نهر از تفرجگاه ، مشخص و تعیلین گردیلد. و  4نظر تعداد 

ایستگاه فوق با استفاده از نمونه  4از نمونه برداری کمی و کیفی با دو بار تکرار به صورت فصلی 

درصد تثبیلت   4بردار سوربر انجام گردید. موجودات جمع آوری شده توسط سوربر در فرمالین

 و به آزمایشگاه دانشگاه محقق منتقل و جداسازی، شناسایی و شمارش گردیدند.

 Diptera: راسته های خانواده از گروه کفزیان شامل7راسته و  4در منطقه مورد مطالعه :هایافته

Ephemeroptera  ،Trichoptera ، Amphipoda  و خاانواده هاای سایمولیدها تابانیادها

شیرونومیدها بتیدها هپتاگنیدها هیدروپسیکیدها گاماریده شناسایی شدند. بیشترین درصد فراوانی 

گاماارو  گروههای غالب موجودات ماکروبنتوز در طول نمونه برداری به ترتیب مربوط به جنس 

تفااوت معنای داری باه ترتیاب در  بااز خانواده گاماریده بود.  بیشترین و کمترین میزان فراوانی 

بدساات آمااد. حااداکهر تااوده زنااده موجااودات  63/343و  25/677بااا میااانگین  1و  3ایسااتگاه 

 معاادل 1ایساتگاه گرم در متربع و حداقل آن در میلی  27/591معادل  3ایستگاه ماکروبنتوز در 

گاارم در متاار مربااع تعیااین گردیااد. همینااین تعاادادی از فاکتورهااای فیزیکاای میلاای  30/244

نیاز در و سرعت جریان آب آبا اکسیژن محلول در آبا دمای آبا  pHوشیمیایی آب بخصوص 

غناای  و همیناینو هیلسانهو   BMWPشااخ  این مطالعه مورد اندازه گیری قرار گرفتند. 

 ین گردیدندتعی  EPT/CHIو  EPT  گونه ای

نشاان  ه و شیمیایی اختال  معنی داری را بین ایستگاه یپارامترهای فیزیک تعدادی گیری:نتیجه

نساتت باه ساایر ایساتگاهها از و اعیت  4ایساتگاه میدادند. و ارزیابی شاخ  هاا نشان می داد 

 برخوردار بودند.و عیت نامناسب تری از  3و  2زیستی بهتر و ایستگاه های 

 نهرهای بوالغالرا بی مهرگان کفزیا شاخ  های زیستیا ارزیابی زیستی کلیدی:های واژه
 



 مقدمه و هدف -1

 

 کلیات-1-1

که حدود چهار پانمم کاره زماین را تشاااکیل داده و در  اآبا عنصری اساات حیاتی

تمام ابعاد زندگی ساااکنین آن دخیل اساات. بیش از نیمی از وزن بدن یک انسان را آب 

تشکیل میدهد و بدون مصر  آن بیش از چند روز زنده نخواهد ماند. التته سایر جانداران 

لب فعالیتهای انسااان نظیر شاارب و خوراکا بهداشاتا . اغو نتاتات نیز بدینگونه هستند

کشاااورزیا دامی و صنعتی ... به آب وابسااته اسات. دسترسای باه آب  محصوالت تولید

های مطرح برای انسان امروز اسات. از یکطار ا  مهمترین مو وعشیرین و تمیزا یکی از 

افزایش تقا ا برای ذخایر آبی به منظور جایگزینی آنیه مصر  میشاود  و از طار  دیگار 

ها و سااایر منابع آبا ایان مو اوع را در آیناده باه بحرانای  هاا دریاچه آلودگی رودخانه

ی بهینه از منابع آب و جلوگیری از آلاودگی بردار فزاینده تتدیل خواهد کرد. بنابراین بهره

 [1]منابع آب و منابع تمدید شوندها از ارکان اصلی برای توسعه است. 

راساتاا  یان. در ای اساتاصال یتهایمردم از اولو ی رور یحتاجما ینتأمهر کشوری  در

 ینتار یاز اصال یازصانعت ن و آب شارب ینتأمبهداشت و  ینتأم یازامورد ن یغذا ینتأم

قارار دارد و باا باارع معاادل  یادر نوار منطقه خشک دن ایران .یدآ یبه شمار م اولویت ها

از  یشاناخت و آگااه لازوم خشک برخوردار اسات. هیمخشک و ن اقلیمی از یاسوم دن یک

 است. ی رور یاربس ی مصرفیبخشها یهدر کل یآت یازو ن یآب مصرف یزانم

یژگی غیر قابل جایگزینی آب است که ایماب می کند هر فرد حا  دسترسای باه آب و

تولیاد  شرب و بهداشت را داشته باشد و مازاد آن را در خدمت سایر بخش هاا قارار دهاد.

هیچ گونه ثروتی بدون آب میسر نتوده و لذا باید با آب باه عناوان یاک کااالی تمااری و 

ور به آبا بااالتر از ساایر کاالهاا اسات. در توساعه حیاتی برخورد شود  زیرا وابستگی کش



 

پایدار اقتصادیا اجتماعی و فرهنگیِ حال و آینده کشاور دسترسای باه آب باه انادازه ای 

برناماه هاای اساتراتژیک و مادورن در  اتخااذ حیاتی است که متولیان امور کشور ناگزیر از

 [2]آن صورت گیرد. مورد آب هستند تا فعالیت های توسعه پایدار کشور بر متنای

دساتها آب هاای ساطحی رنهارا رودخاناها  3منابع آب در یک تقسیم بندی کلای باه 

 .دریاچه(ا آب های زیرزمینیا آب اقیانو  ها و دریاها تقسیم می شود

 انسانی فعالیتهای برای موجودات بقای بر عالوه که میتاشد محدود منتع یک شیرین آب

 [3] .میتاشد  روری زنی نیازهای داخلی و صنعت کشاورزیا مانند

 

باشد که این منتاعا بارای زناده مانادن ترین منابع تمدید شدنی میآب شیرین از مهم

بسیاری از موجودات زنده و همینین برای انسانا از لحاظ تأمین نیاز باه آب و همیناین 

کشاورزیا بسیار پراهمیت و حیاتی است. آب شیرین به طاور طتیعای در ساطم زماین و 

های یا  باه صاورت الیاه جنوبگاان و شامالگان کوهستانی و قطتی هاییخیال عمدتاً در

های زیرزمینای از ها و نهرهاا و جریان آبهای آب شیرینا رودخانهاند. دریاچهذخیره شده

مناابع  از کال درصاد 3شوند. مناابع آب شایرین تنهاا دیگر منابع آب شیرین شمرده می

 [4]دهد.زمین را تشکیل می ٔ  بر روی کره آب

امروزه با توجه به تاثیر فعالیت های انسانی بر کیفیت آب و قاوانین زیسات محیطای و 

مسائلی که در ارتتاط با آلودگی بوجود آمده استا لزوم توجه به کیفیت منابع آب اهمیات 

 [6, 5]زیادی پیدا کرده است.

در این راستا مدیریت پایدار منابع آب که محور اصلی آن تامین آب مطمن و با کیفیت 

  [7]مطلوب برای انواع مصار  می باشد بسیار حیاتی و مهم است.

هاای شایمیاییا فیزیکاای و بیولااوژیکی  آالینده هایآلودگی آبهای ساطحی توساط 

ان است. با توجه باه اهمیاات آب و اثراتاای کااه مشاکل فراگیار در اکهار کشورهای جه

 .اان و اکوسیستم طتیعی داشته باشدی انسسالمتآلاودگی آن مای تواناد بار 

مشکل آلودگی رودخانه ها به عنوان یکی ازمهمتارین مناابع آبای در دساتر  بشاارا 

ع و کاربرد هماواره باه عنوان یکی از سرفصلهای مهم تحقیقاتی و مطالعاتی در زمینهء ابدا

روشهایی به منظور شاناخت و کنترل آلودگی ها قرار داشته است. برای اعمال تکنیکهاا و 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%A7%D9%86
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A2%D8%A8


 

 

روشهای موثر و در واقع مدیریتی صحیم به منظور متارزه با این مشکلا شاناخت واقعیات 

باه ایان واقعیاات نزدیکتار باوده  االمکان مسئله و استفاده از مدلها و مسیرهایی که حتی

 [8].شتری با آن داشته باشندا اماری  اروری و اجتنااب ناپاذیر استومطابقت بی

استفاده های گوناگون از آب رودخا نه ها باه علات توساعه جواماع بشاری وگساترع 

آلودگی رودخاناه هاا را در  .عوامل کاهش کیفیت آبهای جاری بوده است صنایع همواره از

حقیقت می توان شاخ  آلودگی محیط زیست بر اثر فعالیتهای انسانی باه حسااب آوردا 

زیرا رودخانه ها تنها منابع آبی هستند که مسایری طاوالنی را ازمیاان شاهرهاا روساتاها 

 [9].ومناط  صنعتی وکشاورزی طی می کنند

 ساوزاندن و فشارده کشااورزی روشاهای و شهرنشاینی گسترع شدنا صنعتی توسعه

 و یافته افزایش سرعت به که میتاشند انسانی فعالیتهای آالینده جمله از فسیلی سوختهای

 [10]دارند.  آبی های اکوسیستم و طتیعی شرایط تغییر در مهمی نقش

اناد کاه عتااارت انااد از  شده دسته تقسیم 9های آب به  کننده طااورکلی آلوده بااه

عوامل بیماریزاا ترکیتات آلای رمصانوعی(ا ماواد شایمیایی و معدنی و کانیهاا مواد غذایی 

 [11]های نیازمند به اکسیژنا نفتا رسوبات و گرما.  گیاهیا مواد رادیواکتیوا زباله

 عوامل تاثیر گذار بر آلودگی آبهای سطحی-1-1-1

به طور کلی عوامل تاثیر گذار بر آلودگی آبهای سطحی را می توان به شش قسمت زیر 

 تقسیم نمود:

های صنعتی: ایان نااوع آالینااده هااا پیاماادهای زیاادی را باه هماراه  الف( آالینده

هااا کااهش اکساایژن محلااول خواهند داشات ازجملاه آسایب باه آبزیاان موجود در آب

ای از ماواد معلا  روی آب و جلاوگیری از ورود ناور  موجاود در آبا باه وجود آمدن الیه

خورشید به درون آبا اثرگذاری بر عمل فتوسانتز و عادم رشد گیاهانا به وجاود آماادن 

  .شرب شدن آب بوهاای ناامطتوعا ورود عوامال بیماریزا به آب و غیرقابل

ومیار آبزیاان  ها موجب ایمااد کاف بار روی آبا مرگ ها: این نوع آالیندهب( دترجنت

موجود در این آبهااا عادم رشاد گیاهان به علت کاهش رسیدن نور خورشاید باه آنهااا و 

 .زا به آب میشوند ورود عوامل بیماری

ج( مواد رادیواکتیاو: تغییار در سااختار مولکااول آبا در صاورت آلاوده شادن بسایار 



 

کشندها ماندگاری بسیار باال در آبها و ورود عوامل بیماریزا باه آب از پیامادهای ایان ناوع 

   .آالیناده هاا به شمار میآید

هاا باعاث افاازایش فلاازات سانگین در آبهاا و ایماااد  کشها: این نوع آالینده د( آفت

وند و رساااوبات در کاااف مناااابع آبا ورود عواماال بیمااااری زا باااه درون آب مااای شااا

  .مانادگاری تقریتااً زیادی دارند

ی مخارب موجاب از باین رفتن شدید برخی از آبزیان  ه( گرما: گرما مانند یک آالینده

 تاأثیر در غیرقابال تأثیر در طعام و باوی آب و بای دما بیبا اینکه حسا  به دما میشود. 

  شد.شرب شدن و طعم آب میتا

رشاد گیاهاان و افزایش میزان هدایت الکتریکای و( غلظت نمکهای محلاول: تاأثیر بار 

 [12] .از تأثیرات غلظت نماک هاای محلول در آب میتاشد

 شناسایی آلودگی منابع آبی-2-1-1

هاا تعیین کیفای و ارایاه مادل مناساب جهات ه شناخت کمیت و کیفیت منابع آالیند

بررسی تغییرات مکانی و زمانی آالینده ها از مهمتارین مولفاه هاای مطالعاات کیفای آب 

 [13]هستند.

 پارامترهاایآلودگی منابع آبی تنها با روشاهای رایاس سانمش  مطالعة آبها و شناسایی

هیدرولوژیکی رودخانه کافی نیست  زیارا  شرایطفیزیکوشیمیایی آب به دلیل متغیر بودن 

ن صورت کاه بدی را به ما میدهد. نمونه برداریدر زمان  اطالعاتیو  لحظه ای شرایطفقط 

 روزا چند یا ساعت چند از پس و می گردند رودخانه ها و نهرها وارد ها آالینده از سری یک

 کاه آب باکتریولوژیاک یاا شیمیایی و فیزیکی مطالعات و طر  می شوند بر ها آلودگی آن

 همیناین ایان روع وقات .نمی دهند نشان را آلودگی گونه هیچ بپذیرندا انمام آن از پس

کوشش شاده اسات تاا روشاهای زیساتی کاه  دلیلبه این د. یی دارالو هزینه باگیر بوده 

 متتنی بر بررسی موجودات آبهای شایرین کاه متاداولترین آنهاا جلتکهااا ماهیاان و بای

های دیگری در سنمش آلودگی آبهاا بکاار گرفتاه  کفزی هستندا به عنوان شیوه مهرگان

 [14].شوند

 جهت بدین رفت  خواهند بین از آلودگی به حسا  موجودات آبا به ها آالینده ورود با

 [15]. باشند می آب بیان کیفیت برای بهتری شاخ  موجوداتا از گروه این



 

 

بهتارین روع  (EPAر 1مطاب  با مطالعاات ساازمان حفا ات محایط زیسات آمریکاا

های آبیا استفاده از روابط اکولوژیک موجودات زنده همان اکوسیساتم  ارزیابی اکوسیستم

 [16].های اکولوژیکی است که به آن ارزیابی اکولوژیک میگویند عنوان شاخ  به

ناده باوده کاه های اکولوژیاکا خصوصایات اکولاوژیکیِ موجاودات ز در واقعا شاخ 

کننده شرایط محیط هستند و به دلیل رابطه و حساسیتی که آبزیاان نساتت باه  منعکس

دارندا محققان زیادی در سراسر دنیاا از آنهاا بارای ارزیاابی و پاایش  خودشرایط محیطی 

تنها برای تعیین و عیت فعلی  اکوسیستم آبهایِ سطحی استفاده میکنند. این شاخصها نه

های آینده تغییارات  بینی لکه برای ردیابی آثار گذشته و همینین پیشیک اکوسیستما ب

 [17].روند کار می همان اکوسیستم به

ای اسات کاه باه شایمی محایط  ارزیابی اکولوژیکی کیفیت آبها تکنولوژی کم هزیناه

زیست پیشرفته وابسته نیستا به وسایل و لوازم آزمایشاگاهی کمای نیااز دارد و میتواناد 

نتایمی با دقت قابل قتولی ارائه دهد  این روشها نستت به سایر روشها از مزایایی همیاون 

هااا  دنا زمان اندکا امکاان بررسای اثارات تممعای آالینادهدقت باالا مقرون به صرفه بو

 های آلودگی در طول زماانا ایمااد آلاودگی کمتار بارای محایط قابلیت نمایش استر 

 [18]. زیست در هنگام مطالعه برخوردار هستند

بر بررسی تغییرات  عالوهمیتوان  و جوامع بنتیک با استفاده از مطالعات هیدروبیولوژیک

. در ایان میاان نماودفیزیکی و شیمیایی آبا خصوصیات کیفی آبهاای جااری را تعیاین 

ستا چراکه در این صورت میتوان در کنار ای برخوردارا مطالعات بیولوژیک از اهمیت ویژه

 [19].سایر مطالعاتا قضاوتی منطقی و معقول از یک اکوسیستم را ارایه داد
  بی مهرگان بزرگ کفزی-1-1-3

جوامع بنتیک طیف وسیعی از گیاهانا حیوانات و باکتریها از تمام سطوح تغذیاه ای را 

 :ممزا تقسیم میشوندموجودات بنتیک به سه گروه  در بر میگیرد.

گیاهانا جاانوران و باکتریهاا از هار انادازه کاه در رساوبات زنادگی : 2درون زیان .1

 را شامل می شود. میکنند

                                                                                                                               
1 United States Environmental Protection Agency 
2 Infauna 



 

زیر الیه گیاهانا جانوران و باکتریهایی که وابسته به سطوح سخت یا : 3برون زیان  .2

ادر باه آنها قا. هایی که روی هم انتاشته شده هستند ها یا آشغال مانند صخره اند

 .حرکت بوده یا روی رسوبات زندگی میکنند

    و Infauna بنتیکهاایموجود کف تغذیه ای یا کفازی کاه بار روی : 4بستر زی .3

 Epifauna تغذیه میکنند.  

ناد. از ا هایی دیگر متعلا  باه آبهاای شایرین هایی از بنتوزها در آب شور و گونه گونه

دو  5ها توان به انواع کرمهاا زالوهاا یکروزههایی که در آب شیرین یافت می شوند می نمونه

 .گامارو  و... اشاره کردا 6باالن

 دسته کلی زیر تقسیم نمود: 3بنتوز ها را از نظر اندازه می توان به 

صادفهای  ماننادموجوداتی کاه بزرگتار از یاک میلیمتار میتاشاندا  :ماکروبنتوزها .1

سخت پوستان و  احشرات روال خوراکیا ستاره دریاییا جوجه تیغی دریاییا میگوا

 .مرجانها

هاا و  میلیمتر است. موجودات این گروه شامل دیاتومه 1میوبنتوزها اندازه شان تا  .2

 .های دریایی میتاشد کرم

هسااتند ماننااد مااژه داران و  میلیمتاار 1/0کااوچکتر از میکروبنتوزهااا موجااودات   .3

 .باکتریها

روبنتوزهاا در ارزیاابی ساالمت موجودات زندة مختلفی از جمله ماهیانا جلتکهاا و ماک

طاوری  هاا ماکروبنتوزها هستند به اکولوژیکی آبها کاربرد دارند  که بهترین آنها در ارزیابی

 [17].درصد شاخصهای اکولوژیکی آبهای شیرینا مخت  به آنهاست 60که بیش از 

 تاثیر ماکروبنتوزها در اکوسیستم های آبی-1-1-4

 اکوسیساتما در ماواد چرخش و جایی به جا اآلی مواد کردن معدنی نقش ماکروبنتوزها

 مهام ساطوح از چناین وهاما اساتر  به انواع متنوع پاسخگویی ماهیانا در انرژی انتقال

                                                                                                                               
3 Epifauna 
4 Demersal 
5 Ephemeroptera 
6 Ephemeroptera 



 

 

یا  وجود معر  آنها وتنوع حضور عدم یا حضور باشند می آبی های محیط در غذایی زنمیره

 است. آلودگی نتود

 پتانسایل میازان باه میتاوان منطقاه ربنتیک( یک کفزی موجودات بررسی و مطالعه با

 بوم یک تولید توان تعیین و برداشت( قابل مقادیرمماز های آبی رتعیین سامانه بوم شیالتی

 .برد پی سامانه

 در غاذایی ماواد چارخش و جاایی باه جاا ماهیانا تغذیه در مهمی نقش ماکروبنتوزها

 .میکنناد معدنی را زا برون و زا منشاء درون با آلی مواد هاماکروبنتوزدارند.  اکوسیستم آبی

 آبزیاان سایر استفاده مورد غذاییا سطم سومین و دومین عنوان به همینینها ماکروبنتوز

 آب کیفیت یبرا شاخصی و تولیدات کل میزان از ای نمایه عنوان به دنتوان می و قرارگرفته

 .است برآورد قابل ماکروبنتوز براسا  ماهی تولید ساالنه مقدار شوند محسوب

 موجاود آلی مواد و هستند خوار لمن بعضی استا متفاوت جانوران دراین غذایی عادت

. مینمایناد تغذیه جلتکها و گیاهی بقایای از بوده و خوار پوده برخی و بلعند می را خاک در

تولیادات  از اولیاه کننادگان مصار  عنوان به رودخانه غذایی زنمیره در آبزی بی مهرگان

 وارد و میکنناد اساتفاده ها برگ پوسیده اجزای و ها خزه هاا دیاتومه جلتکهاا نظیر گیاهی

 بطور یا و آیند می در پرواز به میرسند بلوغ زمانیکه به و شوند می ماهیان انواع تولید چرخه

 میگردند. انویهث کنندگان مصر  طعمه مستقیم

 دریاایی رودکاو  ماهیاان همینین و ای ماهیان رودخانه غذایی رژیم در ماکروبنتوزها 

 بسزایی در نقش آنها فصلی تغییرات و فراوانی تنوعا تعیین جهت بدین دارند بسزایی نقش

 و آلودگی رساپروب( ازنظر رودخانه بندی تقسیم رودخانها نهایی طتیعی تولید توان تعیین

 مهرگاان بی بزرگ پراکنش چون همینین. خواهد داشت اکوسیستم این بر نهایی تقضاو

 ارتتااط مختلاف دماهای و موادآلی محلولا اکسیژن میزان آبا متفاوت های عم  با آبزی

 [20]شود.  می استفاده جاری و راکد آبهای آلودگی شاخ  عنوان به آنها از داردا

 تاثیر آالینده ها بر روی ماکروبنتوزها-1-1-5

 ناشی آب درون به زائد مواد ورود ویا معدنی مواد آلیا شیمیاییا ماده چند یا و یک ورود

 همیاون غیاره و بیمارساتانی خاانگیا کشاورزیاانسانیا شیمیاییا صنعتیا فا البهای از

 آلودگیا مقدار به بستگی که شود می آب آلودگی باعث موادآلی آن طتع وبه رسوب افزایش



 

 دماوا و سامی فلزات آلیا مواد فا البا که است کرده ثابت تمربه. دارد آن حمم و شدت

 آلی مواد مواردا این بر عالوه .هستند آب های اصلی آالینده از صنعت و کشاورزی شیمیایی

 .دهد می نشان را ها آلودگی آمار بیشترین انسانیا های فا الب از ناشی

 :از اند عتارت آلودگی شدت ازنظر آلودگی نوع بدترین

 رادیواکتیو مواد های آلودگی-

 بیمارستانی های آلودگی-

 صنعتی های یآلودگ-

 کشاورزی های آلودگی -

 انسانی های آلودگی-

 [21]کوچک فعالیتهای و تفریم از ناشی های آلودگی -

 بازرگ بی مهرگان تنوع در محدودیت ستب معموال آلی وادم از ناشی آلودگی همینین

 یقبا اکسیژن کم غلظت در هم آن بسیارمقاوما های گونه تنها طوریکه به گرددا می کفزی

اسات  ممکان تنهاا ناه سمی شیمیایی مواد نفوذ و لمن تشکیل دیگر ازطر  ماند خواهند

 یکامال جامعاه با گونه گرددا بلکاه امکاان دارد باعاث حاذ  یک یتستب کاهش جمع

 در آن منطقه آلوده شود. زیبزرگ کف مهرگان

 تنوع زیستی جوامع بنتیک-1-1-6

 گاذر طی در آب کیفی و کمی و عیت بیانگرتغییر میتوانند بنتیک موجودات از یک هر

 باا اکسیژن کاهش و آلودگی شدت برابر مقاومت در نظر از کفزی بی مهرگان. باشند زمان

 هاا گوناه از بعضی. بیشتراست تفاوت این ها گونه از بعضی مورد در و بوده متفاوت یکدیگر

 باه قاادر زیاد آلودگی با آبهای در بعضی و آلودگی گونه هر از عاری و تمیز کامال در آبهای

 ایان حساسایت و آبازی حشارات عادم وجاود یاا وجاود طوریکه به هستندا حیات ادامه

 ]22[باشد. می آب کیفیت نشانگر ها آلودگی به نستت موجودات

 منطقاه هار در بنتیاک جواماع زیساتی تناوع بررسی و شناسایی از استفاده با بنابراین

 .برد پی نقطه آن آلودگی شدت میزان به میتوان



 

 

 آلوده:  شدید های آب مهرگان بی درشت .1

 مغاذی عناصر از شده غنی یا آلی مواد زیادی مقدار پذیرنده که آلودهًً شدیدا های آب

 مهرگان بی درشت کم تنوع از هستند نقطه ای غیر یا ای قطهن کننده آلوده منابع از حاصل

زنده  زیاد کدورت یا اکسیژن کمتود شرایط تحت قادرند که هایی گونه آن فقط. برخوردارند

 ایان در کاه گوناه هاایی. هساتند ای آلوده آبهای چنین ساکن کنند نمو و رشد و بمانند

 و الروهاای Tubificidaeنواده هاای خاا کارم مانند گونه هایی هستند غالب ها محیط

 Red Chironomids .میتاشند 

 آلای مواد از غنی نرم رسوبات در  Tubiferکرم های جنس   Oligochaetaاز رده 

 و آلای آلاودگی دارای فعاالناه زیساتگاه هاای کارم ایان گونه های برخی .میشوند یافت

 گوناه بعضی حال این. با مقاومند آلودگی به عموما . زالوهامیکنند جستمو را کم اکسیژن

 عم  با ساکن گرم آبهای در زالوها. دارند کمتری مقاومت گونه ها سایر به زالو نستت های

 [23]اسیدی را تحمل کنند. بسیار آبهای توانند می و شوند می یافت کم

 آلوده نستتا های آب مهرگان بی درشت  .2

 گروه آن بر کدورت بنابراینامیکاهد.  درآب ور غوطه گیاهان تولید و نور نفوذ از کدورت

 مهرگاان بای درشات و هستند وابسته مواد گیاهی به تغذیه برای که بی مهرگان درشت از

کاار  ساازو و میگاذارد تاأثیر دارنادا طعماه موقعیات دیادن باه زیادی اتکاء که شکارگری

 یاافتن افازایش باا. شاود مواجاه اختالل با است ممکن فیلترکننده موجودات فیلتراسیون

 مییساتند آنهاا به یا میکنند زندگی سنگ ها روی که بی مهرگانی درشت رسوب گذاریا

 و ا7مگسان فیلتار رقاص کرمهاا به را خود جای مویداران بال و بهاره ها روزه هاا یک مانند

 فیلتر کنندگانی هستند 9سیاه مگسان. دهند می الی و گل به مقاوم 8دار ششآب حلزونهای

 شور آبهای جمله از آبها انواع در مگسان رقاص. نمایند فیلتر را ریز بسیار ذرات میتوانند که

 رده در .میکنناد زنادگی آبزی گیاهان یا جامد بستر یا تییسیل کف آنها در .میشوند یافت

 حاد در ( کهAssellidaeخانواده ر به متعل  موجودات پایان رجو راسته و پوستان سخت

 یاا هاا برکاه هاا سراب هاا رودخانه در است ممکن هستندا مقاوم غیر آلودگی به متوسطی

                                                                                                                               
7 Chironomidae 
8 Lunged Snail 
9 Simuliidae 



 

 تغذیاه گیاهی مواد از جانوران مرده و10دریاچه ها یافت شوند. جور پایان عم  کم مناط 

 ش پیدا می کند.افزای تعدادشان پرغذایی شرایط تحت لذا میکنندا

 بااحساسند.  اکسیژن شدن کم به دار آبشش و حلزونهای 11نرم تنان شامل شکم پایان

 تحمل را اکسیژن بدون یا کم اکسیژن دارای آب توانند می دار آبشش این حلزونهای وجودا

 .کنند

 چستیدن از گذاری الی. میشود محدود آب کلسیم محتوای شدن کم با جمعیت زالوها

این بی مهرگان از مواد آلی ماردها حلازون . میکند جلوگیری دیگرء اشیا یا سنگهابه  زالوها

 [23]هاا کرم ها و بی مهرگان کوچک دیگر تغذیه می کنند. 

 کم آلودگی با آبهای در غالب بی مهرگان درشت  .3

 اکسایژن میازان برابر در که شده اند تشکیل بی مهرگان از اجتماعاتی از برفگیر مناط 

 میکننادا زنادگی آبها لرز روی که اجتماعاتی .هستند مقاوم گذاری رسوب و کمتر محلول

 .ترناد کنناد حساا  زندگی مای12ها تاالب در که اجتماعاتی از آلودگی افزایش به نستت

 نیز ساکن آبهای در ولی فراوانترند باالدست آلوده غیر و سرد رودخانه  های در روزه ها یک

 گوناه از بعضی اما میدهند ترجیم را اکسیژن متوسط و مقدار پاک آب آنها. شوند می یافت

را گرند پوره های یک روزه ها چ .کنند تحمل نیز را اکسیژن اندک میزان میتوانند آنها های

معماوال در آب هاای  13میکنناد  باال ماوی داران تغذیه غذایی ریز مواد یا و از جلتک ها 

 در آنهاا هساتند. حساا  اکسایژن کمتاود و آلاودگی جاری شفا  یافت می شوند و باه

 و مردابهاا دریاچاه هااا گارم رودهای تا گرفته سرد رودخانه های از متنوعی های زیستگاه

. دارناد وجاود ای تغذیه گروههای همه در داران موی بال ونه هایگ. میکنند زیست برکهها

بالغین با زندگی در حد فاصل آب و خشکی به شرایط کمتود اکسایژن  باالنا قاب میان در

 ممکان لایکن میدهنادا تارجیم را پاک آبهای و حساسترند الروها اما کم مقاومند.  pHو 

( وجود دارناد: Coleopteraاز ر عمده هگرو دو .شوند یافت ساکن یا جاری آبهای در است

آنها در برکه ها یا مناط  ساکن رودخانه ها یافت می شوند به عنوان  گونه های که گروهی

( و گروهی که گونه های آن فقط در آب هاای دارای جریاان Haliplidaeمهال خانواده ر

                                                                                                                               
10 Isoptera 
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ها آبهاای  ( پوره های سنماقکElminthidaeسریع دیده می شوند برای مهال خانواده ر

 تحمال را اکسیژن اندک میزان قادرند آنها .با جریان آهسته یا ساکن را بیشتر می پسندند

 گرناد ها شکار نماقکس .هستند تر مقاوم آلی مواد نظر از شدگی غنی برابر در لذا و کنند

 مای یافات جااری یاا ساکن های آب کف برگهای میان در و ها خزه در الروها باالن دو در

 هاا جوی جویتارهاا در مرده های برگ با درختان هاا کنده سنگ زیر پهن های رمک. شوند

 ولای حسا  میتاشند آلی آلودگی به آنها میشوند مشاهده ها دریاچه و ها رودخانه تاالبهاا

 .میدهند ترجیم را مغذی عناصر از متوسطی میزان

 هماه در ها گونه از بعضی چند هر میشود دیده سرد آبی محیط در بیشتر پهن کرمهای

 بای مهرگاان اسات ( ممکنTurbellariaرده ر موجودات. شوند می یافت دمایی شرایط

دهند و  قرار تغذیه مورد را پوسیدن حال در آلی مواد یا شده خرد غذایی مواد مردها یا زنده

 و مقاومند آلودگی به نستت پوستان سخت. میدهند ترجیم را دیاتومه ها بعضی از آنها نیز

 از گونااگون محایط هاای در اسات ممکان آنهاا .میشاوند یافت جاری یا ساکن آبهای در

 .کنند زندگی تاالب ها تا گرفته دریاچه ها و رودخانه ها

 رودخاناه اکولوژیک مخت  به ایستگاه خود را دارند. گونه های نیارهای پوستان ختس

 ای دریاچه ای و  برکاهو اکسیژن محلول نستت به گونه ه pHدماا  در تغییرات به آنها ای

 کنناده فیلتار چاون و کنناد تحمال را آب زیاد کدورت نمیتوانند نرمتنان. ترند مقاوم ای

 صادفهای هرچنادا. میاآورد عمال باه آنها جلوگیری تغذیه از آلی مواد و رسوبات هستندا

 الی باه شادیداً 14صاد  هاای ماساه زی هساتندا مقاوم گرفتگی الی به عموماً خوراکی

 [23]میتاشند.  ا حس گرفتگی

 پاک های آب در غالب مهرگان بی درشت .4

بی  درشت از غنی و متنوع فون دارای برخوردارند خوبی کیفیت از که آبی منابع چند هر

 اندک میزان یا و دما سردی خاطر به زیست پاک محیط های برخی لیکن هستندا مهرگان

 باالدسات در واقع رودخانه های .دارند بی مهرگان درشت نظر از کمی تنوع مغذیا عناصر

  .باشند داشته غالب گونه دو تنها است ممکن آبریز حوزه های

می شوندا اما  یافت باالدست در واقع رودخانه های در مهرگان بی رده های همه چند هر

                                                                                                                               
14   Sand Clams 



 

و دو بااالن در 18کارم هاای پهان17تناانا نرم  16زالوها موی دارانا ا بال15سخت پوستان

 چنین محیط هایی بیشتر وجود دارند.

 ناوع بهترینمیشوند.  مشاهده رودخانه ها19درشت بی مهرگان در لرز آب هایاکهریت 

 منااط  ایان روی آب یاانجر .شاود مای ایمااد قلوه سنگها و ها سنگریزه توسط آبها لرز

 زندگی میکنناد آبها لرز در که جتماعاتیا .کند می فراهم را زیادی غذایی ذرات و اکسیژن

 پااک آب و زیاد محلول اکسیژن میزان به عموماً هک اند شده تشکیل مهرگانی بی درشت از

 هستند. آلودگی حسا  به آنها بیشتر و دارند نیاز

 دارند احتیاج اکسیژن از زیادی غلظت به ها خورده چین بال الروهای حشرات میان از  

 شوند. می یافت سنگی یا بستر سنگریزهای با سرد آبهای در و

 موجاودات. باشند شکارگر یا کننده پاره است ممکن ها ربهاره ها( خورده چین بال پوره

 هار در اما میشوند دیده تاالب ها دریاچه ها والی گل در ( عموماMegalopteraراسته ر

 در راسته این در موجودات بقیه گونه های تاالبی استهنای به هستند مشاهده قابل آبی نوع

حشارات  از و شکارگرند آنها. میشوند پیدا ها رودخانه و دریاچه ها اکسیژن از سرشار آبهای

 .میکنند تغذیه تنان نرم و پوستان سخت حلقوی کرمهای آبزی دیگر

 .هساتند فراوانتار بی مهرگاان دیگر از در آب های سرد و بدون آلودگی 20ها روزه یک 

آنهاا   گوناه هاای از بعضی ولی میدهند ترجیم را اکسیژن از متوسطی مقدار و پاک آب آنها

 کنند.  تحمل نیز را محلول اکسیژن اندک میزان می توانند

( یک روزه ها چرا گرند و از جلتک ها یا مواد ریز غاذایی تغذیاه Nymphsهایر پوره 

 می کنند.

 رودخاناه هاا برکه دریاچه هاا ( درGamarusپوستان و به طور خاص جنس ر سخت  

 و دارند نیاز فراوان حلولم اکسیژن آنها. میکنند زندگی زیرزمینی های آب و ها چشمه هاا

 [24].هستند سرد آب ساکن آنها گونه های از بسیاری

                                                                                                                               
15 Crustacea 
16 Leeches 
17 Mellus 
18 Flat Worms 
19 Riffles 
20 Ephemeroptera 



 

 

 علل استفاده از بزرگ بی مهرگان کفزی در ارزیابی زیستی کیفیت آب: 

به طور کلی علل استفاده از بزرگ بی مهرگان کفازی در ارزیاابی زیساتی کیفیات آب 

 توان به شرح ذیل بیان نمود: رودخانه ها را می

بینای  هاای آبای جهات ارزیاابی و پایش مهمترین موجودات زنده در تمام اکوسیستم

المت اکولوژیک حتی تغییرات اقلیمی در دنیاا ماکروبنتوزها هستند. در ایارانا تغییرات س

هاای موجاود در  کارایی ماکروبنتوزها در مادیریت مناابع آبای حتای لیساتی از خاانواده

 [18].های آبیا ناشناخته است اکوسیستم

یکی از مهمترین علت های این امر وجود تنوع باالی این موجودات در بین گوناه هاای 

موجاودات  گوناه هاایدرصد از کل  54حدود  حشرات نمونهبه عنوان  بی مهره می باشد.

 [14]داده اند.زنده را به خود اختصاص 

حرکت آنها در مقایسه با ماهیان محدود بوده و از اثرهای آالینده هاا کمتار از ماهیاان 

دوری می کنند. همینین بعضی از بی مهرگان در زیستگاههای صدمه دیده یا مسموم نیز 

پیدا می شوند بر خال  ماهیان که از محل های مورد نظار دور مای شاوند. و نساتت باه 

 از راهکارهای مختلفا تغذیه و انرژی را تغییر می دهند.  موجودات عالی ترا با استفاده

چرخه زندگی آنها نستت به جلتک ها و باکتری ها طوالنی تر اسات کاه بیشاتر تحات 

تاثیر کیفیت آب قرار می گیرند. و دامنه وسیعی از قادرت تحمال نساتت باه آالیناده در 

  [25]میان گونه های دیگر دارند.

اجتماعات کفزیان و عیت عمومی محیط هاای آبای را در یاک دوره طاوالنی از زماان 

وسیساتم هاای آبای مای منعکس و نشان داده و لاذا شااخ  مناساتی بارای ارزیاابی اک

 [26]باشد.

د بر جوامع کفزی اثر گاذار تغییر دیگر پارامتر های فیزیکی و شیمیایی آب نیز می توان 

باشدا به طوریکه تماوز این پارامترها از حد معین می تواند محدود کننده حیات برخای از 

 [27]کفزیان باشد.

بنابراین می تاوان گفات پاایش زیساتی باا بکاارگیری بازرگ بای مهرگاان کفازی از 

  ]28[کارآمدترین روع ها برای ارزیابی زیستی می باشند.
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summer was 134.1 g / m2 and at least in the spring was 20.55 g / m2. Also, a 

number of physical and chemical factors such as pH, water soluble oxygen, 

water temperature, were also measured in this study. The BMWP and 
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Conclusion:Most of the physics and chemical parameters showed a significant 
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