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 کمان رنگین آالي قزل ماهی پرورش کارگاه ثیرأت تحت هراز رودخانه کفزیان شناسایی و تراکم
(Oncorhynchus mykiss)  

  
  4پور گلزاریان شوکیا و 3قربانی رسول ،2جعفریان هال حجت ،2پاتیمار رحمان ،1سرخوش سپیده*

  ،کاووس گنبد دانشگاه شیالت، گروه دانشیار2 ،کاووس گنبد دانشگاه آبزیان، شناسی بوم ارشد کارشناسی آموخته دانش1
  کاووس گنبد دانشگاه شیالت، گروه مربی4 ،گرگان دانشگاه شیالت، گروه دانشیار3

  28/3/1397 پذیرش: تاریخ ؛26/2/1397 دریافت: تاریخ
  

  هچکید
 زیادي اهمیت از بهیته، مدیریت اعمال منظور به نهرها و ها رودخانه ویژه به سطحی هاي آب منابع بررسی و شناخت  

 ،Surber Sampler دستگاه وسیله به فصلی صورت هب ساالنه هراز رودخانه در برداري نمونه تحقیق این در .برخوردارند
 آزمایشـگاه  در گرفـت.  انجام ایستگاه هر در تکرار سه با و ماهی پرورش مزرعه از بعد تا قبل از ایستگاه 4 مجموع در

 رده 11 حضور بررسی نتایج گرفتند. قرار بررسی مورد گونه یا جنس حد در کمی و کیفی صورت هب کفزیان هاي  گروه
  راســته 3 روي بــر هــا ثیرکارگــاهأت بیشــترین اســت. داده نشــان را خــانواده 19 بــه متعلــق بنتــوزي مــاکرو راســته یــا

Ephemeropterta، Terichoptera و Plecoptera شـده  (خروجی) 3 ایستگاه در ها آن جمعیت کاهش باعث و بود 
 در هسـتند،  آلـودگی  بـه  مقـاوم  کفزي مهرگان بی که )Chironomidae( شیرونومیده خانواده جمعیت برعکس، است.

 آلودگی به مقاوم هاي گونه مزرعه از گرفتن فاصله با و تحقیق روند ادامه در و بود. کرده پیدا افزایش خروجی ایستگاه
  یافت. کاهش

  

   بنتوز ،فراوانی ،آلودگی کلیدي: هاي واژه
  

  1 مقدمه
 عمـده  عـــ مناب از یکـی  وارهـــهم که ها رودخانه  
 آب مجمـوع  از کمـی  سـهم  ند،ا بوده بشر مصرفی آب

 هایی سازگان بوم جاري هاي آب دارند. زمین کره روي
 و شناســی زیســت نظــر از و حاصــلخیز پویــا، بســیار

 رغـم  علـی  هـا  انسـان  اما هستند اهمیت ائزـح شیالتی
 علـت  بـه  هـا،  رودخانـه  آب از گونـاگون  ايـه استفاده
ـ  گسترش و بشري عـوامــج توسعه  وارهـهمـ  ایعـصن

                                                             
 ssarkhosh8@gmail.com مسئول مکاتبه: *

 ودهــــ ب هـا  رودخانه تخریب و ودگیـآل مهم منابع از
ــت ــرگ اس ــداران .)1993 رش، و (روزنب ــزيآ جان  ب

 فیزیکـی  راتـیـیـتغ رـرابـــب در االییـب اسیتــحس
ــیمیایی و ــان آب ش ــی نش ــد م ــیالي، ده  و )2007 (پ

ــرگ، ــر نتیجــه در .)2004 (روزنب ــوع ه ــري ن  در تغیی
 ایجـاد  باعـث  آن حیاتی هاي فاکتور و زیستگاه کیفیت
 نیز و فیزیولوژیکی و ریختی رفتاري، هاي العمل عکس
ــر ــی در تغیی ــور فراوان ــدم و حض ــور ع ــن حض  ای

 ،سـاري  یلیعاسما( شود می آبی محیط در ورانــانـج
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 یـا  هـا  گونه از زیستی پایش در دلیل همین به ).1381
ــع ــتفاده شناســاگر جوام ــی اس ــتفانیدیز شــود م  و (اس
   .)2016 ،همکاران

 بـا  که هستند اي مهره بی جانوران کفزیان یا ها بنتوز  
 از بخشـی  کـم  دست و شوند می دیده مسلح غیر چشم

 کننـد  مـی  سـپري  رودخانـه  بسـتر  در را خـود  زندگی
ــی ــاران و (پروت ــال در .)2016 ،همک ــاي س ــر ه  اخی

 سـاکن  کفـزي  مهرگـان  بـی  درشـت  یا و ها ماکروبنتوز
 را محیطــی هــاي آلــودگی از ناشــی اثــرات رســوبات،

 کسـمنعـ  خـود  تـراکم  یـا  تنـوع  در تغییـر  صورت به
 توجه مورد زیستی پایش در دلیل همین به که کنند، می

ــرار ــه ق ــد گرفت ــتفانیدیز، ان ــل و )2016 (اس  و (راکوی
 و یـکم بررسی و شناخت طرفی از .)2006 ،همکاران

ــابع کیفــی  توســعه اساســی و مهــم ارکــان از آبــی من
 جوامـع  سـاختار  بررسـی  و مطالعه باشد. می دارـایــپ

 در خاصـی  جایگـاه  آبی هاي اکوسیستم در ماکروبنتوز
 ودـخـ  بـه  زيـــــ آب موجـودات  اکولوژیک مطالعات

 .)2011 اران،ـهمک و سانتوز (داز است داده اختصاص
 در ها آن حضور خاطر به تنها نه بنتوزها ماکرو اهمیت
 یـبرخـ  ودـنب اـی ودـوج بلکه است، ذاییــغ زنجیره

 نظـر  از آب کیفیـت  دهنـده  نشـان  کفزي هاي گونه از
 و شـاپوري ( باشـد  می آلودگی نبود یا و آلودگی میزان

 جاري، هاي  اکوسیستم در که نجاآ از ).1389 ،همکاران
 پارامترهــاي تغییــر باعــث لحظــه هــر در آب جریــان

 بــا رودخانـه  ارزیــابی شـود،  مــی آب فیزیکوشـیمیایی 
 رـبست در که انهـرودخ زيـکف وداتـــموج از استفاده
 فیزیکوشـیمیایی  رهايــــ ارامتــپ بـه  نسـبت  هستند،
  ).2005 ،همکاران و (روماچاندرا است تر مناسب

 حوضـه  مهـم  هـاي  رودخانه از یکی هراز رودخانه  
 رونـد  بـا  سـاله  هـر  کـه  بـوده  مازندران دریاي جنوبی
 پـرورش  و تکثیـر  جدیـد  هـاي  کارگاه احداث فزونی
 (Oncorhynchus mykiss) کمـان  رنگـین  آالي قـزل 

 فشـارهاي  و متعـدد  عوامـل  دلیل به اما باشد، می روبرو

 بـه  و انسـانی  هـاي  فعالیـت  توسط عمدتا که مضاعفی
 در نابجـا،  هـاي  کـاربري  و دقیـق  شناخت عدم واسطه
ـ  قـرار  اکولوژیک و زیستی تنگناهاي معرض  .دـگرفتن

 نظـر  از چـه  آبـی  اکوسیسـتم  این اهمیت به توجه اـب
ـ  و نقـش  نظر از چه و محیطی زیست  در کـه  ثیراتیأت
 دقیـق  ررسیـــ ب و شناخت دارد، ملی و محلی اقتصاد

 ثرترینؤم کفزي مهرگان بی رسد. می نظر به ضروري آن
 بیولوژیـک  اجـزاي  ترین اساسی از امروز و بوده گروه
 و هـا  آن کمـک  به که هستند اــرهــنه و انهـــرودخ

ـ  همچنـین  و جمعیتشان ترکیب از ادهـاستف با  بـر  ثیرأت
 مشـخص  را نهرهـا  کیفـی  شرایط شاخص، هاي گروه
ــی ــد. م ــدرا کنن ــاران، و (روماچان  (داز و )2005 همک

 و دیزـــــ(استفانی و )2011 ،همکـــاران و ســـانتوز
ــاران، ــه در .)2016 همکـ ــب مطالعـ ــه ترکیـ  اي گونـ

 نهرهـاي  در طیـــ محی شـرایط  و کفـزي  مهرگـان  بی
 و وزـــسانت (داز طــوسـت (آرژانتین) جنوبی آمریکاي
 کفـزي  مهرگان بی و آب هاي نمونه ).2011 همکاران،

 مـذبور  نهـر  دسـت  پـایین  و باالدست هاي ایستگاه در
 در که دیگري مطالعه در شد. آوري جمع فصلی طور به

ــتم ــاي اکوسیس ــیرین آب ه ــین ش ــط چ ــو توس  و (ک
 سـاختار  بین کمی روابط شد، انجام )2016 ،همکاران
 هــاي سیســتم در pH و کفــزي مهرگــان بــی جمعیــت
 مطالعه این طی و گرفت قرار بررسی مورد اي رودخانه

 تغییـرات  شـاخص  که کفزي مهرگان بی از هایی شاخه
pH ـ  شـدند.  شناسـایی  باشند، می  مـزارع  پسـاب  ثیرأت

 مهرگـان  بـی  بـر  کمـان  رنگـین  آالي قزل ماهی پرورش
 و (لــوچ  شــمالی کارولینــاي  رودخانــه در کفــزي

ــان )1999 ،ارانـهمکــ ــه داد نش ــاهش ک ــت ک  جمعی
 و آلی مواد به آلوده هاي ایستگاه در آلودگی به حساس
 نتایج بود. آلودگی به مقاوم هاي گروه افزایش برعکس
 ســـ (فری هـالـس سه و دار دامنه مطالعه از نیز مشابهی

ــویلز، و ــه در )2002 ب  (ایالــت مــارکوز ســان رودخان
 مقاوم هاي گروه فراوانی آن طی که شد منتشر تگزاس)



 و همکاران سپیده سرخوش 
  

49 

 آلـوده  هـاي  ایسـتگاه  در شیرونومیده همانند آلودگی به
 از ها ایستگاه آن در حساس هاي گروه و افزایش به رو

  بودند. برخوردار نسبی کاهش یک
 ضـرورت  و جـاري  هـاي  آب اهمیـت  به توجه با  

 بــا همــراه بررسـی،  ایــن در هـا،  آن همیشــگی وجـود 
 یـک  طـول  در هـراز  رودخانه کفزیان فون گیري اندازه
 ثیرأت و گرفته قرار شناسایی و برداري نمونه مورد سال

 سـاختار  بر کمان رنگین آالي قزل ماهی پرورش کارگاه
 هـاي  محـدوده  مقایسـه  بـا  کفـزي  مهرگان بی جمعیت
  است. گرفته قرار ارزیابی مورد خروجی، و ورودي

  
  ها روش و مواد

 مازندران استان هراز رودخانه مسیر در تحقیق این  
 آالي قـــزل مـــاهی پـــرورش مزرعـــه اطـــراف در و

 انجـام  تن، 50 تولیدي ظرفیت با کاج، قزل کمان رنگین
 مسیري در برداري نمونه ایستگاه 4 مجموع در گرفت.

 کـه  نحـوي  بـه  گردیـد،  مشـخص  متر 500 حدود در
 پرورش اهــکارگ از باالتر متر 350 حدود اول ایستگاه

 محل در اهـایستگ دومین شاهد، ایستگاه عنوان به ماهی
 پساب خروجی محل در سوم ایستگاه کارگاه، ورودي
 متر 100 از کمتر فاصله در ایستگاه چهارمین و کارگاه

 از بـرداري  نمونـه  شـد.  تعیـین  مزرعه خروجی از بعد
 سمپلر سوربر برداري نمونه دستگاه از استفاده با کفزیان

 شـد.  انجـام  فصـلی  صـورت  بـه  و سـال  یک طول در
 تثبیـت  درصد 4 فرمالین در آوري جمع از پس ها نمونه

 خـانواده  یا جنس حد تا شناسایی و جداسازي براي و
 آزمایشـگاه  به گونه حد تا ها  خانواده برخی مورد در و

 از اي نمونه شدند منتقل کاووس گنبد دانشگاه شیالت
 شناسـایی  کتـاب  شناسـایی،  جهت استفاده مورد منابع

 و احمدي( جاري هاي آب مهره بی شاخص موجودات
 هـاي  داده تحلیـل  و تجزیه است. بوده )1380 نفیسی،

 دستی ،Past، Primer آماري افزار نرم با آمده دست به
 One way( طرفـه  یک واریانس آنالیز از استفاده با و

ANOVA( ــد ــال از بعــ ــازي نرمــ ــا ســ  روش بــ
 مقایسـه  بـراي  شـد.  انجـام  اسمیرنوف -کولموگروف

 5 سـطح  در )Dancan( دانکـن  آزمـون  از هـا  میانگین
 ترسـیم  و هـا  داده محاسبه و استفاده )=05/0P( درصد
 EXCEL و SPSS افـزاري  نـرم  هاي بسته با ها نمودار
  شد. انجام

  
  نتایج

 مطالعـه  مورد منطقه در برداري نمونه سال یک طی  
 جانـدار  نمونه مترمربع در عدد )432/285845( حدود
ـ ــگ سطح اــت امکان حد تا و شد مشاهده کفزي  هـون

ـ  فصـل  در تعـداد  بیشـترین  که شد شناسایی  انـزمست
 بنتوز تعداد کمترین و مترمربع در عدد )99/137099(

ــل در ــتان فص ــدد )773/31477( تابس ــع در ع  مترمرب
   شد. گیري اندازه
 ←زمسـتان  از ترتیب به کفزي مهرگان بی بزرگ تعداد
  یافت. کاهش تابستان ←پاییز ←بهار
 مطالعـه  دوره کل در شده شناسایی کفزي موجودات  
 یـا  راسـته  از Gammarus bakhteyaricus  گونه، یک
ــ دو و Amphipoda رده  از Baetis، Epeorus سـجنـ

 گونـــه، یـــک و Ephemeroptera رده یـــا راســـته
Tetrahedra رده یا راسته از Oligochaeta، گونـه،  یگ 

D. gonocephala رده یــا راســته از Turbelaria، و 
 دو و ،Pelecypoda رده یـا  راسته از corneum .S  گونه
 رده یـا  راسـته  از L. truncatula و P. fontinalis گونه

Pulmonata، جنس Hyddropsyche و Nymph  ایـن 
   7 و ،Tricoptera رده یــــــا راســــــته از جــــــنس

ــانواده     ،Tipulidae،  Anthomyiidae خــــــــــــــ
Limnoiidae،       Simuliidae،       Tabanidae، 

Chironomidae، Athericidae رده یـــــا راســـــته از 
Diptera شد. شناسایی جنس 9 خانواده 7 این از که   

 جنس یک ،Tipulidae خانواده از Tipula جنس  
Limphora خـــانواده  از Anthomyiidae، جــــنس 
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Dicranata ــانواده از  از Pupa و Limnoiidae خـــ
ــانواده ــک ،Simuliidae خـ ــنس یـ  از Tabanus جـ

ــانواده ــنس 3 و ،Tabanida خــ  ،chironomus جــ
spaniotoma و Pupa خـــانواده از Chironomidae 

  شد. دیده
 جنس یک ،Tipulidae خانواده از Tipula جنس  

Limphora خـــانواده  از Anthomyiidae، جــــنس 
Dicranata ــانواده از  از Pupa و Limnoiidae خـــ

ــانواده ــک ،Simuliidae خـ ــنس یـ  از Tabanus جـ
ــانواده ــنس 3 و ،Tabanida خــ  ،chironomus جــ

spaniotoma و Pupa خـــانواده از Chironomidae 
  ).1 (جدول شد دیده
ــایج   ــن نت ــژوهش ای ــه ایســتگاهی داد؛ نشــان پ  ک

 آلودگی )،3 (ایستگاه دارد قرار مزرعه از بعد بالفاصله
 بــزرگ دارد قبلــی هــاي ایســتگاه بــه نســبت بیشــتري

 آلـــی آلـــودگی بـــه مقـــاوم کفـــزي مهرگـــان بـــی
)Chironomidae, Simuliidae( ایســـــتگاه در 

 فراوانـی  درصد ها ن آ قبل به نسب مزرعه هر خروجی
 آلودگی به حساس هاي گروه که حال در داده، نشان را

 دادند. می تشکیل را فراوانی درصد حداقل )EPT( آلی
 اهـ(ایستگ گیریم می فاصله مزرعه خروجی از هرچه و

 درجـه  و شـده  خودپـاالیی  رونـد  داراي رودخانه )،4
 کیفیـت  با طبقه در نهایتا و یابد می کاهش آب آلودگی

 هـاي  فاضـالب  تخلیـه  ).1 (شکل گیرند می قرار باالتر
 و شهري هاي زباله حیوانی، فضوالت صنعتی، خانگی،

 کشـاورزي  هاي فعالیت از ناشی هاي آلودگی روستایی،
ــل از ــده دالی ــاهش عم ــت ک ــه آب کیفی  در رودخان

 .آینـد  مـی  شـمار   به برداري نمونه مختلف هاي ایستگاه
 هـاي  نسل براي آبی منابع کیفیت حفظ جهت بنابراین

 اقـدامات  آبـزي،  مهم هاي گونه حفظ طور همین و آتی
ــر ــنهاد زیـ ــی پیشـ ــردد؛ مـ ــراي گـ ــوانین اجـ  و قـ

 از جلـوگیري  منظـور  به تر سختگیرانه هاي دستورالعمل
ــه و فاضــالب تخلیــه  روســتایی، و شــهري هــاي زبال

 لـداخ به مجاور روستاهاي دامداران حیوانی فضوالت
 احـداث  بـه  صـنعتی  کارخانجـات  الزام رودخانه، آب

 کشـاورزان  بـه  رسـانی  اطـالع  و آمـوزش  خانه، تصفیه
 برداشـت  مـورد  در رودخانه حوضه اطراف روستاهاي

 مصرف اسبــمن میزان و مشخصات رودخانه، آب از
 و پایش ايـــواحده تنظیم نهایتاً و شیمیایی کودهاي

 و رودخانـه  آب کمیـت  و کیفیت اطالعاتی بانک تهیه
 مختلف هاي سال در آب کیفیت تغییرات روند بررسی

   مدیریتی. مناسب هاي سیاست اعمال براي
  

  مطالعه مورد منطقه در شده شناسایی کفزي موجودات فراوانی درصد و مترمربع در تعداد میانگین :1 جدول

 گونه جنس خانواده رده، راسته

 93 پاییز 93 تابستان 93 بهار 92 زمستان

 میانگین
 درصد
 فراوانی

 میانگین
 درصد
 فراوانی

 میانگین
 درصد
 فراوانی

 میانگین
 درصد
 فراوانی

Amphipoda Gammaridae Gammarus G.bakhteyaricus 8/2152 6 7/2741 4/12 9/663 6/13 1/1547 7/16 

Ephemeroptera 
Baetidae Baetis sp.  9/9163 9/25 1/4986 7/25 7/1327 3/15 7/1027 9/12 

Heptageniidae Epeorus sp.  9/2038 1/7 6/1266 6/6 3/339 3/6 7/327 8/3 

Oligochaeta Eisenielliidae Eiseniella Tetrahedra 9/4988 7/12 2/1522 6/11 7/871 9/12 2/1122 7/12 

Turbelaria Planariidae Dugesia D.gonocephala 9/1513 6/5 4/594 2/3 6/266 2/3 8/488 5/5 

Pulmonata 
Physide Physa Ph.fontinalis 8/102 2/1 6/166 5/0 6/166 4/2 9/74 8/0 

Limnaeidae Limnaea L.truncatula 0 0 0 0 0 0 5/155 6/1 

Tricoptera  
Hydropsychidae Hyddropsyche H.angustipennis 6/4055 1/15 9/2624 7/10 6/941 9/12 8/1424 9/15 

 Nymph  7/16 04/0 4/44 3/0 0 0 0 0 
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   1 جدول ادامه

Diptera 

Tipulidae Tipula  5/18 05/0 9/49 2/0 0 0 4/144 6/1 

Anthomyiidae Limphora  0 0 8/14 1/0 0 0 0 0 

Limnoiidae Dicranata  2/22 09/0 0 0 0 0 5/155 6/1 

Simuliidae 
simulum  6/830 2/4 9/199 6/0 5/105 4/1 6/402 3/4 

Pupa  6/155 2/1 4/44 1/0 7/27 3/5 1/111 2/1 

Tabanidae Tabanus  1/11 02/0 0 0 0 0 4/44 5/0 

Chironomidae 

chironomus  2/4244 3/10 4/3194 3/17 1/1247 8/15 2/983 1/11 

spaniotoma  7/1516 4/4 4/1194 8/5 1/436 4/5 1/297 2/3 

Pupa  1/61 3/0 8/252 9/0 6/116 6/10 1/86 9/0 

Athericidae   1/11 03/0 1/11 1/0 0 0 0 0 

Coleptra Dyticidae 

Platambus 
maculatus  0  0  0 0 0 0 1/11 1/0 

Derenectes 
depressus  3/33  05/0  0 0 0 0 7/27 2/0 

Odonata Gomphidae   1/11  02/0  0 0 0 0 1/11 1/0 

Hsprophylax Desiganatus Limnephilidae  2/22  06/0  0 0 0 0 0 0 

Pelecypoda Sphaeriidae Sphaerium s.corneum 2/3497 8  2/933 4/4 1/722 5/9 1/736 2/8 

 

  

  
مطالعه مورد هاي ایستگاه در شده شناسایی کفزي موجودات کل فروانی :1 شکل  

 
  بحث

 هاي گروه جمعیت کاهش مطالعه این نتایج از یکی  
 و آلـی  مـواد  به آلوده هاي ایستگاه در )EPT( حساس

 شـامل  آلـودگی  بـه  مقاوم هاي گروه افزایش عکس بر
 ).1999 همکاران، و (لوچ بود وسیمولیده شیرونومیده

 مـزارع  تـأثیر  )1996-98( سـاله  سه دوره یک طی در
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 بـاس  کمان، رنگین  آالي قزل قد  انگشت ماهی پرورش
)Micropterus salmuides( مـــــاهی گربــــه  و 
)Ictalurus puncatus( کیفیت و کفزي مهرگان بی بر 

 مطالعـه  مورد تکزاس در 1مارکوس سان رودخانه آب
 بـه  مقـاوم  هاي گروه فراوانی که طوري به گرفت. قرار

 رو آلـوده  هـاي  ایستگاه در شیرونومیده همانند آلودگی
ــه ــزایش ب ــروه و اف ــاي گ ــاس ه  آن در (EPT) حس

 (فریس بودند برخوردار نسبی کاهش یک از ها ایستگاه
ــویلس، و ــه در دیگــر هــاي مطالعــه ).2002 ب  رودخان

 هـاي  گـروه  فراوانـی  شـد،  مشـخص  اسپانیا 2لیمستون
 کـاهش  دسـت  پـایین  هاي ایستگاه در (EPT) حساس

ــدا  توبیفیکســیده، فراوانــی کــه حــالی در کــرد، پی
ــزایش ســیمولیده و شــیرونومیده ــو، داشــت اف  (جولی

 انجـام  بررسـی  با مطالعات این نتایج بنابراین ).1991
  .دارد مطابقت هراز رودخانه در شده
ــی در   ــام بررس ــده، انج ــرات الرو ش ــزي حش  آب

 تشکیل را هراز رودخانه کفزیان فون غالب موجودات
 غالبیـت  به خود مطالعات در زیادي محققان. دادند می

 هـا  رودخانـه  و نهرها کفزیان ترکیب در آبزي حشرات
   ).1386 (کریمیان، )،2000 (پیپان، اند نموده اشاره
ــی در   ــالی بررس ــاران، و (کم ــه )،1386 همک  س

 کبــودوال رــــنه فزيــــــک مــاکرو غالــب جمعیــت
ــ( ــتان) انـاستـ ــرا، را گلسـ ــاروس افمروپتـ  و گامـ

ــیرونومیده ــکیل ش ــد تش ــس .دادن ــت آن از پ  جمعی
 جوامع سایر بود. برخوردار باالئی فراوانی از تریکوپترا

 کنـه  کـوپترا،  پلی سیمولیده، زالو، انیده،ــابـــت قبیل از
ــی، ــوپترا، آب ــرا، کول ــراتوپوگونیده، دیپت ــوپترا، س  زیگ

 بـا  هـایی  کفـزي  ماکرو از خاکی کرم و گرد خرچنگ
 هـاي  رودخانـه  بـین  تنـوع  ایـن  بودنـد  کمتـر  جمعیت
 روي بـر  محیطـی  زیسـت  تـأثیر  دهنده نشان مختلف

                                                             
1- San marcos  
2- Limestone  

 تنـوع  سـبب  اکولـوژیکی،  شرایط تغییر و بوده بنتوزها
  . گردد می کفزیان هاي گونه ترکیب در وسیعی

ــاالن   ــز Chironomidae دوب ــرین ج ــروه مهمت  گ
 بسـیار  تنوع با آبی هاي محیط انواع در ساکن حشرات

 در اطالعات کمبود علت به و هستند جنس) 335( باال
 تـا  عمـدتا  ها آن بندي طبقه شیرونومیده هاي گونه مورد
 نیز تحقیق این در که طوري هب گشته، متداول جنس حد

 کـه  طـور  ن همـا  اند. شده معرفی سطح همین تا عمدتا
 chironomus، spaniotoma هـاي  جنس گردید بیان

ــاالترین Chironomidae خــانواده از  در را فراوانــی ب
 تحقیق این در بودند. دارا بررسی این در زمستان فصل
 حشـرات  گروه ترین متنوع خانواده، 7 با دوباالن راسته
 هـا  ایسـتگاه  کلیـه  در کـه  اسـت،  شـده  شناسایی آبزي

 کـه  راسـته  این غالبیت .شد یافت ها آن از نمایندگانی
 تشـکیل  سیمولیده و شیرونومیده خانواده دو از عمدتاً
ــرات نشــانگر (خروجــی)، 3 ایســتگاه در شــده،  تغیی
 خـانواده . اسـت  رودخانه بر محیطی عوامل از حاصله

 از و رود مـی  شـمار  بـه  مقاوم هاي گروه از شیرونومیده
 از حاصـل  مـواد . کنـد  مـی  تغذیـه  بسـتر  در آلـی  مواد

 ماهیـان،  غـذایی  هاي مانده پس و متابولیک هاي فعالیت
 اجزاي ترین عمده از آب، در معلق آلی مواد صورت به

 کـه  هستند ماهی پرورش هاي کارگاه از حاصل پساب
 و آنهـا  نسـبی  افـزایش  بنـابراین  .شوند می نهرها وارد

 در خصــوص بـه  کفزیـان،  جمعیـت  ترکیـب  در تغییـر 
 پسـاب  ورود دلیـل  بـه  توانـد  می (خروجی) 3 ایستگاه
 .اشدـب ایستگاه این در ماهی پرورش کارگاه از حاصل

ـ  بـه  مربـوط  دوباالن، راسته فراوانی بیشترین  وادهـخان
 را خـوبی  تحمـل  جـنس  ایـن  است بوده شیرونومیده

 و داشــته محلــول اکســیژن میــزان کــاهش بــه نســبت
 تـرجیح  را آلـی  مـواد  از سرشار و لجنی گلی بسترهاي

 اي تغذیـه  رفتـار  نظـر  از سـیمولیده  خـانواده  دهنـد  می
 استفاده آب در معلق ریز آلی مواد از و بوده فیلترکننده

 باالیی فراوانی از شیرونومیده، خانواده از بعد نماید، می
 یـررسولـــمی هـک اي مطالعه در است. بوده برخوردار
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 دادنـد  انجـام  1390 گـل  زرین رودخانه در همکاران و
 سـیمولیده  و شیرونومیده هاي خانواده را سهم بیشترین

 حاضر مطالعه نتایج. داشتند دوباالن راسته افراد بین در
  دارد. مطابقت همکاران و میررسولی نتایج با

 از که شد شناسایی خانواده 2 ها روزه یک راسته از  
ــین ــن ب ــانواده ای ــاي خ ــایی ه ــده، شناس ــانواده ش  خ

Baetidae از بسیاري بود. برخوردار باالتري تراکم از 
 و مقاومنـد  آلـودگی  بـه  Baetidae خـانواده  هاي گونه

 بـه  و دارنـد  وجـود  آلی مواد که هایی محیط در قادرند
 مطالعـات  .نماینـد  زنـدگی  شـوند،  می هوادهی خوبی
 ها بهاره ها، روزه یک هاي راسته حضور که دهد می نشان

 آبـی  منـابع  خـوب  کیفیـت  دهنده نشان ناجورپایان و
  ).1380 نفیسی، و (احمدي باشند می

 شد شناسایی خانواده یک Trichoptera راسته از  
ــه ــانواده کـ ــود. Hydropsychidae خـ ــنس بـ  جـ

Hydropsyche غـذایی  سـطح  زنـده  موجـود  تنها که 
 رود، مـی  شـمار  به جاري هاي آب هاي اکوسیستم میانی

 ذکر به الزم البته شد. مشاهده فصل دو در خانواده این
 پـرورش  از قبل ایستگاه در خانواده این فراوانی است
 ایسـتگاه  در ولی داشت، افزایش آخر ایستگاه و ماهی

 و مزرعه این پساب حد از بیش ورود با (خروجی) 3
 .شـد  کاسـته  هـا  آن فراوانـی  از آلـی  آلـودگی  افزایش
 بـا  گردید بیان که هراز رودخانه در شده انجام بررسی
 و (گــوون )،2002 فــریس، و (بــولز مطالعــات نتــایج

 لوچ ( )،1991 ،همکاران و (جولیو )،1991 همکاران،
 )1383 سـرایی،  ساسـان  (قـانع  و )1999 همکاران، و

  دارد. مطاقبت کامال
 از بعـــد کفزیـــان تنـــوع و تـــراکم مجمـــوع در  

 باالدسـت  هـاي  ایسـتگاه  به نسبت مزرعه روجیـــخ
 داشت مغایرت مطالعات از بعضی با که داشت، کاهش
 (موسوي، و )1390 همکاران، و جلودار (نادري است

 باشد این تواند می مطالعه این در مغایرت دلیل ).1389
 4 ایسـتگاه  تـا  1 ایسـتگاه  از بـرداري  نمونـه  فاصله که

 بـود  کوتـاه  بسـیار  شده انجام مطالعات سایر به نسبت

 از گرفتن فاصله با نیز 4 ایستگاه که است ذکر به الزم
 فصـل  در جـز  بـه  کفزیان تراکم میزان استخر خروجی
 خروجـی  اهـایستگـ  بـه  نسـبت  بهار فصل در زمستان،
ـ  بررسـی  در است. داشته اندك) (حتی افزایش  تایجـن
 در منفی لـعوام که شد مشخص مطالعه این از حاصل
 لذا نبود نامطلوبی چندان حد در ما مطالعه مورد منطقه

 زانـمی نبودند. وسیع آنچنان تنوع شاخص در تغییرات
 که است یافته کاهش خروجی ایستگاه در شاخص این

 هاسـت  خـانواده  و هـا  گونـه  تعـداد  کاهش دهنده نشان
  .)2002 همکاران، و (زیویک

 کفزي مهرگان بی بر ماهی پرورش تأثیر بررسی در  
 هـاي  شـاخص  بررسی و اسپانیا در تاجونا رودخانه در

 یــماه پرورش مزارع راتـــاث ارزیابی جهت بنتوزي
 داده نشـان  اصفهان در ماربر رودخانه رنگین آالي قزل
 هـاي  گروه فراوانی دست، پایین هاي ایستگاه در که شد

 بـه  مقـاوم  هـاي  گـروه  و یافته کاهش )EPT( حساس
 .افتندـی افزایش شیرونومیده و سیمولیده شامل آلودگی

 مطابقـت  هـراز  رودخانـه  در مطالعـه  ایـن  نتایج با که
  .داشتند

ـ  بیشـترین  گفـت  توان می کلی بندي جمع در    ثیرأت
ــاه  ،Ephemeropterta  راســته 3 روي بــر هــا کارگ

Terichoptera و Plecoptera حسـاس  گـروه  به که 
EPT ـ  خـانواده  جمعیت و بوده معروف  دهـشیرونومی

)Chironomidae (بـه  مقـاوم  کفـزي  مهرگـان  بـی  که 
 اهشکـ با خروجی ایستگاه در که بوده هستند آلودگی

EPT افزایش و Chironomidae در اما بودیم روبرو 
 هاي گونه مزرعه از گرفتن فاصله با و تحقیق روند ادامه

 که داشت اذغان باید و یافت. کاهش آلودگی به مقاوم
 کفـزي  مهرگان بی بزرگ جمعیتی ساختار از استفاده با

 کشـور  سـطحی  هـاي  آب کلیه در ملی مطالعات انجام
 بزرگ جمعیتی ساختار اهمیت به توجه با گیرد. انجام

 حساسـیت  و آب کیفیـت  تعیـین  در کفزي مهرگان بی
 از دسـته  ایـن  شناسـایی  هـا،  آلـودگی  به ها آن متفاوت

  است. ضروري گونه و جنس سطح در آبزي اجتماعات
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