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رودخانه  به عنوان شاخص كيفي آب زي كف مهرگان بيبزرگ اي  تغذيههاي  گروه ارزيابي
  تجن

  3محمدرضا احمدي و 2، حسين رحماني*1ميالد شكري

  كشاورزي و علوم و فنون درياييدانشكده  ،دانشگاه هرمزگانبندرعباس،  1
شيالت ي وعلوم دامدانشكده  ،دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي، ساري 2  

  گروه بهداشت و بيماري آبزيان دانشكده دامپزشكي،، دانشگاه تهران، تهران 3

 5/3/93 :تاريخ پذيرش  17/10/92 :تاريخ دريافت

  چكيده

با استفاده از  ها آن، ارزيابي ها رودخانهر كاهش كيفيت بي انساني ها فعاليتي مناسب جهت تعيين سالمت و تاثير ها روشيكي از 
و چشمه  m21/0مساحت (سوربر  بردار نمونهبا استفاده از  زي كف مهرگان بيي بردار نمونه. باشد مي زي كف مهرگان بيجمعيت 

تكرار به مسافت حدود  3با  در رودخانه تجن ايستگاه مطالعاتي 6سال در  بصورت ماهيانه به مدت يك 1390از مهر) mµ 63تور
بيشترين  .راسته تعلق داشتند 12و  خانواده 30به،  شناسايي شده كه زي كف مهرگان بينمونه  10112تعداد . كيلومتر انجام شد 80

و ) p≥ 05/0(داشته  ها ايستگاهي نسبت به ساير دار معنيكه افزايش  3شناسايي شده در ايستگاه  زي كف مهرگان بيفراواني 
ي مطالعاتي ها تگاهايسدر  زي كف مهرگان بي اي تغذيهي ها گروهنتايج حاصل از بررسي  .مشاهده گرديد 5كمترين آن در ايستگاه 

در . باشند مي Predatorو  Filter /Collector  ،Scraper ،Shredder ،Gatherer/Collector  ،Omnivore: گروه 6شامل 
 ي داشته استدار معنيافزايش  Filter/ Collectorو  Collector /Gatherer يها گروهفراواني  ي با آلودگي زيادها ايستگاه

)05/0≤p(. تاثير اين عوامل بر روي ها آنو رفتار غذايي  زي كف مهرگان بياساس نتايج بدست آمده از پراكنش در مجموع بر ،
) 6و  3، 2، 5يها ايستگاه(ها قرار داشتند  يي كه تحت تاثير انواع پسابها ايستگاهرودخانه تجن كامال مشهود بوده و 

 .ه دارا بودندترين شرايط را از نظر آلودگي در رودخانه مورد مطالع مطلوبنا

  رودخانه تجن ،كيفيت آب ،اي تغذيهي ها گروه، زي كف مهرگان بي: كليدي هاي واژه

  miladshokri85@yahoo.com: ، پست الكترونيكي 09357513383: نويسنده مسئول، تلفن* 

  مقدمه
 ر مهم بوده وها بسيا نهرها و چشمه ،ها رودخانهمطالعه 
د توان مي ،ها سازگان بوم كيفي شرايط تشخيص عليرغم
براي تعيين ). 9( باشد ها آنبه ي فشارهاي وارده  دهنده نشان

ارزيابي  براساسي متعددي ها شاخصها از  كيفيت آب
با توجه به  .شود ميي فيزيكي و شيميايي استفاده خصوصيات

هر در آب  جريان ،جاري آب يها سازگان بومدر  اين كه
و  دهد مي را تغيير ي فيزيكوشيميايي آبخصوصيات لحظه
 توان حركتي محدود و واكنش كفزي به دليل مهرگان بي

نسبت به شرايط موقتي و زودگذر محيطي نظير  سريع
ند وضعيت كيفي توان ميبهتر زا  و عوامل استرس ها آلودگي

 خصوصياتي آب جاري را نسبت به ها سازگان بوم
شناسان  بوم اگر چه .)17 و 5(يايي نشان دهند فيزيكوشيم

از  ها رودخانهآب جاري براي تعيين كيفيت نهرها و 
موجودات آبزي به عنوان شاخص كيفي آب استفاده نموده 

را نسبت به شرايط محيطي در نظر  ها آنالعمل  و عكس
از  بزرگ زي كف مهرگان بيولي بزرگ ، )11(ند گير مي
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 .)6( باشند ميي پايشي ها فعاليتي ترين موجودات برا رايج
كنندگان حدواسط سطوح  كفزي به عنوان مصرف مهرگان بي

 نمودهي آبي ايفا ها سازگان بومدر نقش اساسي  اي تغذيه
ند كه بر اين كن مياستفاده مختلف و از منابع غذايي ) 24(

قرار  اي تغذيهي مختلف ها گروهرا در  ها آن توان مياساس 
  ).15(داد 

شهري  ،ي كشاورزيها فاضالبگي آلي ناشي از ورود آلود
د توان ميطي فرايندهاي مختلف  ها رودخانهو روستايي به 
رودخانه را تغيير داده و شرايط  سازگان بوممنابع غذايي 

ايجاد  ها رودخانه زي كف مهرگان بيجديدي را براي بزرگ 
هاي جريان انرژي حاصل از  يكي از نشانه .)4( نمايد

تغيير در  غذاييبه مواد آلي در بين سطوح مختلف  آلودگي
ي ها گروهو بزرگ  زي كف مهرگان بيفراواني بزرگ 

به واسطه ارتباط بين ساختار جمعيت و پايه  اي تغذيه
 اي تغذيهي ها گروهبنابراين با بررسي  ).8( باشد ميانرژي 
هاي  به ناهنجاري توان ميبزرگ  زي كف مهرگان بيبزرگ 

يفيت آب ي از ورود مواد آلي و تغيير در كاحتمالي ناش
با توجه به اين كه  ).23( رودخانه پي برد سازگان بوم

گروهاي بسيار كمي در مورد چگونگي عملكرد  مطالعات
كفزي در ارتباط با تغيير شرايط  مهره بيبزرگ  اي تغذيه

ي مختلف ايران از جمله رودخانه ها رودخانهمحيطي در 
و اكثر مطالعات انجام  انجام پذيرفتهتجن استان مازندران 

اي  پراكنش و تنوع گونه ،شده در خصوص شناسايي
باشد  هاي آبي مي سازگان زي بزرگ در بوم مهرگان كف بي
ي ها گروهبررسي توزيع اين مطالعه با هدف  ).2و 1(

به عنوان بزرگ  زي كف مهرگان بيبزرگ  اي تغذيهمختلف 
  .انجام گرديد نزيستي رودخانه تجارزيابي مبناي 

  روشهامواد و 
 80 حدود در طول مسير زي كف مهرگان بيي از بردار نمونه

و  يندهمنابع آال ورودي براساسو ايستگاه  6كيلومتر در 
 1391تا شهريور  1390از مهر  امكان دسترسي به رودخانه

 1ايستگاه . انجام گرديددر رودخانه تجن بصورت ماهيانه 
كوهستاني و جنگلي  قسمتدر  شاهدبه عنوان ايستگاه 

پس از مزرعه  2ايستگاه  ،در منطقه دودانگه رود شيرين
مزارع كشاورزي و مناطق مسكوني در  ،پرورش ماهي
 ،بالفاصله بعد از سد شهيد رجايي 3ايستگاه  ،منطقه كرچا

رود در منطقه  ظالمبعد از اتصال سرشاخه  4 ايستگاه
انه صنايع چوب و كارخبعد از  5ايستگاه  دوراهي تاكام،

شهر ساري  منطقه پل تجندر  6ايستگاه  و مازندران كاغذ
 .)1جدول ()1شكل ( يدواقع گرد

، از بزرگ برداري از بزرگ بي مهرگان كفزي در نمونه
ميكرون  63با چشمه تور ) مترمربع 1/0(بردار سوربر  نمونه

ها و وسط  نقطه كناره 3در هر ايستگاه از . استفاده گرديد
هاي صيد شده بعد از  برداري صورت گرفته و نمونه نمونه

 4اي ريخته و با فرمالين  شستشو، به داخل ظرف شيشه
ها جهت شناسايي به  سپس نمونه. درصد تثبيت گرديد

در پس از جداسازي، شناسايي  .آزمايشگاه انتقال داده شد
براي شناسايي موجودات از . خانواده صورت گرفتحد 

ليدهاي شناسايي معتبر استفاده لوپ آزمايشگاهي و ك
  ).21و  19، 15، 13( گرديد

  برداري در رودخانه تجن استان مازندران هاي نمونه موقعيت جغرافيايي ايستگاه -1جدول 
  )متر(ارتفاع از سطح دريا  طول جغرافيايي عرض جغرافيايي  ايستگاه

1  "46/02´09°36 "79/59´20°53 750 

2  "42/47´10°36 "84/33´18°53 620 

3  "60/47´15°36  "36/12´13°53  363 

4  "49/47´21°36 "83/37´10°53 231 

5  "10/02´30°36 "77/56´04°53 104 

6  "91/52´33°36 "31/08´05°53 33 
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  استان مازندران ي مورد مطالعه در طول رودخانه تجنها ايستگاهموقعيت  -1شكل 
 Leven( ها از تست لون جهت بررسي يكنواختي واريانس

test(  از آزمون كولموگرف ها دادهو براي نرماليته - 
در . استفاده شد )Kolmogorov-Smirnov( اسميرنوف

از آناليز جهت تجزيه و تحليل  ها دادهبودن  صورت نرمال
و براي مقايسه  )One way ANOVA( واريانس يك طرفه

استفاده شد و  )Duncan test( از آزمون دانكن ها ميانگين
از آزمون هاي ناپارامتري  ها دادهنبودن  رت نرمالدر صو

 و من ويتني )Kruskal-Wallis( واليس - كروسكال
)Mann- Whitney( نرم  با استفاده ازدرصد  5ح در سط

  .)3( دش انجام SPSSافزار 

  نتايج
ي مطالعاتي ها ايستگاهي از بردار نمونهدر مدت يك سال 

فزي جداسازي مهره ك بزرگ بيعدد  10112رودخانه تجن 
در  زي كف مهرگان بيبزرگ ).  2جدول(و شناسايي شدند 

فيلتركننده  اي تغذيهگروه  6منطقه مورد مطالعه شامل 

)Collector Filter(دهنده  ، خراش)Scraper(كننده  ، پاره
)Shredder(كننده  ، جمع)Collector Gatherer( ،

) Predator(و شكارچي ) Omnivore(چيزخوار  همه
ي ها گروهبقيه  ،چيزخوار همه كه به جز گروه شندبا يم

، 9(ي مورد مطالعه صيد شدند ها ايستگاهدر تمامي  اي تغذيه
 .)14، و 11

مربوط به  1در ايستگاه  زي كف مهرگان بيراواني عمده ف
اين  .باشند مي Plecopteraو  Ephemeropteraي ها راسته

عيت جم 2در ايستگاه  Dipteraدرحالي است كه راسته 
 3در ايستگاه . دهد ميرا تشكيل  زي كف مهرگان بيغالب 

 آال قزلكارگاه پرورش ماهي  و بعد از سد شهيد رجاييكه 
نسبت به ساير  زي كف مهرگان بيفراواني  مجموع قرار دارد
در  .)P≥05/0(ي داشته است دار معنيافزايش  ها ايستگاه

ه ساير نسبت ب ي بزرگز كف مهرگان بيفراواني  5ايستگاه 
ي مقاوم به آلودگي نظير ها گروهو ايستگاه كاهش يافت 
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Chironomidae  جمعيت غالب اين ايستگاه را تشكيل
  .دهند مي

 اي تغذيهي ها گروهساختار  ه كهنتايج بدست آمده نشان داد
فراواني . باشد ميمتغير  در طي سال ي مختلفها ايستگاهدر 

ت به ساير نسب 5در ايستگاه  شكارچي اي تغذيهگروه 
كه علت آن  باشد مياز مقدار بيشتري برخوردار  ها ايستگاه

در اين ايستگاه  Erpobdellidaeافزايش فراواني خانواده 
 فيلتركننده و كننده جمع اي تغذيهگروه فراواني . باشد مي

 باشد ميي دار معنيداراي تفاوت  ها گروهنسبت به ساير 
)05/0≤P .(در  دهنده خراش و كننده پاره همچنين گروه

از فراواني بيشتري  ها ايستگاهنسبت به ساير  1ايستگاه 
  .)2شكل ( باشد ميبرخوردار 
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  ي مختلف رودخانه تجن استان مازندرانها ايستگاهدر  زي كف مهرگان بي اي تغذيهي ها گروهميانگين فراواني  - 2شكل 

در فصول مختلف سال  اي تغذيهي ها گروهتركيب  بررسي
نسبت به ساير  فيلتركننده اي تغذيهي ها گروه ده كهنشان دا
را ي مطالعاتي بيشترين فراواني ها ايستگاهدر تمامي  ها گروه

   .)2شكل ( داشته است

 اي تغذيهفراواني گروه در همه ايستگاه ر فصل پاييز د
بيشترين . باشد ميبيشتر  ها گروهنسبت به ساير  فيلتركننده

و فراواني بوده  3ايستگاه  در اي تغذيهمقدار اين گروه 
كه مربوط به  Simulidaeو  Hyropsichidae يها خانواده

ين بيشتر .باشد ميزياد  بسيار باشند مي اي تغذيهاين گروه 
در ايستگاه اول  بوده و  كننده پاره اي تغذيهگروه  فراواني

 دهد مينشان  ها ايستگاهبا ساير  را يدار معنياختالف 
)05/0≤P.(  4و  1در ايستگاه  دهنده خراش اي يهتغذگروه 

فراواني  .فراواني بيشتري نشان داد ها ايستگاهنسبت به ساير 
و  3، 5ي ها ايستگاهبه ترتيب در  شكارچي اي تغذيهه وگر

 اي تغذيهگروه همچنين  باشند مي يبيشتر داراي فراواني 1
داراي بيشترين فراواني و در  2در ايستگاه  كننده جمع

 .)3شكل ( از كمترين فراواني برخوردار بودند 1ايستگاه 

در فصل زمستان مربوط  مهرگان بيبيشترين فراواني بزرگ 
در بررسي هر . باشد مي 3ايستگاه در  فيلتركننده به گروه

مشخص  ها ايستگاهدر بين  اي تغذيهي ها گروهيك از 
نسبت به ساير  1در ايستگاه  دهنده خراشگرديد كه گروه 

گروه ، همچنين باشد مياراي فراواني بيشتري د ها ايستگاه
 Planariidaeكه مربوط به خانواده  چيزخوار همه اي تغذيه
فراواني گروه  .شدمشاهده  4تنها در ايستگاه  باشد مي
نسبت به ساير  1در ايستگاه نيز در اين فصل  كننده پاره

به ترتيب در  فراواني آن و كمترين باشد ميبيشتر  ها ايستگاه
بيشترين و كمترين . مشاهده شد 5و  2، 3 ،6ي ها تگاهايس
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در اين فصل  1و  5در ايستگاه  كننده جمعفراواني در گروه 
  .)4شكل ( مشهود است

داراي  3در ايستگاه  فيلتركننده اي تغذيهدر فصل بهار گروه 
و  كننده پارهي ها گروه. باشد ميبيشترين فراواني 

افزايش  ها ايستگاهساير  نسبت به 1در ايستگاه  دهنده خراش
همچنين فراواني گروه ). P≥05/0( ي نشان داددار معني

افزايش  ها ايستگاهساير نسبت به  5در ايستگاه  شكارچي
  .)5شكل ( است داشته

در  كننده جمعدر گروه  زي كف مهرگان بيدر فصل تابستان 
داراي بيشترين فراواني  ها ايستگاهنسبت به ساير  6ايستگاه 

در همانند ساير فصول سال  شكارچيگروه . شدبا مي
ي دار معنيافزايش  ها ايستگاهنسبت به ساير  1ايستگاه 
در اين  چيزخوار همه، همچنين گروه )P≥05/0(نشان داد
بيشتري از فراواني  ها ايستگاهنسبت به ساير ايستگاه 

  .)6شكل ( باشد ميبرخوردار 
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  مهرگان كفزي در فصل پاييز در رودخانه تجن اي بي هاي تغذيه فراواني گروه - 3شكل 
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  مهرگان كفزي در فصل زمستان در رودخانه تجن اي بي هاي تغذيه فراواني گروه - 4شكل 
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  مهرگان كفزي در فصل بهار در رودخانه تجن اي بي هاي تغذيه فراواني گروه - 5شكل 
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جمع كننده خراش دهنده شكارچي پاره كننده فيلتركننده همه چيزخوار

  
  تابستان در رودخانه تجنمهرگان كفزي در فصل  اي بي هاي تغذيه فراواني گروه - 6شكل 

  بحث
گروه  6 بزرگ از كفزي مهرگان بيدر اين مطالعه بزرگ 

  كرم فقط شامل خانواده چيزخوار همهبوده و گروه  اي تغذيه
بسياري از  كه در ، در صورتيودهب) Planariidae( پهن

مطالعات انجام شده اين گروه به صورت مجزا در نظر 
 رده افراد )2010( رانو همكاكرمونا گرفته نشده ولي 

سن آبي  خانوادهو  )Crustacea( پوستان سخت
)Corixidae(  در نظر گرفتند اي تغذيهرا در اين گروه.  

در زي  كف مهره بيي بزرگ ها گونه ميزان فراوانيبيشترين 
د به دليل توان ميمشاهده گرديد كه  3 و 1ي ها ايستگاه

رش ماهي هاي پرو پساب كارگاه توسطذايي ورود مواد غ
) 2012(و همكاران صوفياني . باشد ها ايستگاهقبل از اين 

 رود در رودخانه زاينده زي كف مهرگان بيافزايش فراواني 
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هاي پرورش ماهي  از كارگاه واردهرا به افزايش مواد مغذيي 
  .نسبت داد ها رودخانه به

شامل  )Diptera( دوباالن ي متعلق به راستهها خانواده
Chironomidae، Simuliidae  مقاوم به ي ها گونهكه
بعد از بالفاصله كه  3و  2ي ها ايستگاهدر  .آلودگي هستند

قرار دارند بيشترين  آال قزلي پرورش ماهي ها كارگاه
د به دليل تجمع توان ميكه اين امر . باشند ميفراواني را دارا 

ي پرورش ماهي باشد ها كارگاهمواد آلي حاصل از خروجي 
كه ميزان بار آالينده آلي آن به  6و  5ي ها گاهايستولي در 

كمتر  مهرگان بياين گروه از  فراواني باشد ميمراتب كمتر 
در رودخانه هراز ) 1385( نادري و همكاران. باشد مي

 دست كه داراي آلودگي ي پايينها ايستگاه، گزارش كردند
داراي فراواني باالتري نسبت به  باشند ميبااليي  مواد آلي

كه با نتايج اين مطالعه همسو  هستند ها ايستگاهديگر 
 .باشد مي

در مطالعه خود در رودخانه ماين ) 1997(بيلي تايلور و 
در كننده  جمع اي تغذيهي ها گروهمشاهده كردند فراواني 

ي ديگر افزايش ها گروهنواحي با آلودگي شديد نسبت به 
  .تايج مطالعه حاضر مشابهت دارد، كه با نهداشت

افراد خانواده  مانند فيلتركننده اي تغذيهي ها گروه
Hydropsychidae  وSimuliidae  از درصد  3در ايستگاه

ي كه در اين مهرگان بي. باشد ميفراواني بيشتري برخوردار 
طور معمول از مواد آلي  قرار دارند به اي تغذيهگروه 

بار  و )13(ند كن مياستفاده ها و فضوالت  محلول، جلبك
مواد آلي كه در اين ايستگاه بر اثر ورود پساب مزرعه 

ماندهاي غذايي ماهيان و  پرورش آزاد ماهي كه با خود پس
آورد  را به همراه مي ها آن ساز و سوختمواد حاصل از 

   ).12( شود مي فيلتركننده اي تغذيهباعث افزايش گروه 

مطالعه خود در رودخانه  در )1383( قانع ساسان سرايي
چافرود مشاهده كرد كه با ورود بار مواد آلي جمعيت 
اصلي كفزيان تحت تاثير قرار گرفته و عمدتا از نوع 

كه عمده افراد  اي تغذيهي ها گروهاين . باشند مي فيلتركننده

فراواني بااليي در  باشند ميمربوط به راسته دوباالن آن 
دارند مطالعه  هاي آلي در اين دهيني تحت تاثير آالها ايستگاه

از موادآلي و ريز  ها آند به علت فيلتركنندگي توان ميكه 
از گروه  Caenidaeو  Baetidaeخانواده  .معلق باشد

ها و فلور ميكروبي و دامنه  كه از جلبك كننده جمع
ي راسته ها گروهتري از مواد غذايي نسبت به ديگر  وسيع
يشترين فراواني را در بو  ندكن ميتغذيه   روزه يك

همين عامل  ).8( يي با آلودگي آلي نشان دادندها ايستگاه
نسبت به ساير  ها خانوادهسبب افزايش دامنه تحمل اين 

گردد كه داراي تغذيه  مي Ephemeropteraافراد راسته 
از  .Epeorus spهايي مثل  جنس. باشند مي دهنده خراش

 دهنده خراش اي هتغذياز گروه  Heptageniidaeخانواده 
نيا و  شريفي .دشمشاهده  1كه اغلب در ايستگاه  باشند مي

طي بررسي خود در رودخانه تجن  )1391(همكاران 
را در  Caenidaeو Baetidaeي ها خانوادهافزايش فراواني 

ي آلوده به مواد آلي گزارش نمودند كه با نتايج ها ايستگاه
  .اين مطالعه مطابقت دارد

 فيلتركنندهال به ويژه پاييز فراواني گروه در فصول سرد س
بودن دريچه سد شهيد رجايي و  بخاطر بسته 3در ايستگاه 

در اين موقع از  و افزايش غلظت مواد آلي كاهش دبي آب
افزايش به ويژه فصل تابستان سال نسبت به ساير فصول 

  .داشته است

نسبت به ساير  1در ايستگاه  كننده پاره اي تغذيهگروه 
خاطر ه كه ب بودهاز فراواني بيشتري برخودار  ها تگاهايس

از راسته  Leuctaridaeو  Nemouridaeي ها خانوادهوجود 
Plecoptera قرار  اي تغذيهافرادي كه در اين گروه  .باشد مي

هاي درختان و گياهاني كه به درون آب  برگدارند از 
در  1 نمايند و از آنجا كه ايستگاه ند استفاده ميكن ميسقوط 

د يكي توان ميمناطق باالدست با پوشش جنگلي قرار دارد 
در فصل  .از داليل افزايش اين گروه در اين ايستگاه باشد

 كننده پاره اي تغذيهبهار نسبت به ساير فصول فراواني گروه 
در مطالعه خود در ) 1391(شكري . افزايش داشته است
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ها را  رهزايش حضور راسته بهارودخانه تجن شكوفايي و اف
عالوه بر اين ابراهيم نژاد  .مشاهده نمودندماه ارديبهشت  در

در بررسي خود در رودخانه ماربر استان ) 1383(و نيكو 
زي در  مهرگان كف اصفهان افزايش قابل توجه بزرگ بي

مناطق جنگلي اين رودخانه را به افزايش مواد آلي ناشي از 
  .ياي گياهي در اين نواحي نسبت دادبقا

را خانواده  1در ايستگاه  شكارچيگروه  ده جمعيتعم
Rhyacophilidae  اين درحالي است كه . دهد ميتشكيل
مربوط به  5گروه در ايستگاه  اين افزايش فراواني

 كه Hirudinidaeاز زيرراسته  Erpobdellidaeي ها خانواده
 .استمقاوم به آلودگي بوده  زي كف مهرگان بياز گروه 
در  Erpobdellidaeو  Rhyacophilidaeي ها خانواده
 شكارچي اي تغذيهگروه در  )2002(مانداويل  بندي طبقه

با هم متفاوت  ها آنقرار دارند ولي ماهيت تغذيه 
داراي  Rhyacophilidaeبرخالف   Erpobdellidae،باشد مي

خون بدن ميزبان و غذاي خود را از  باشد ميزندگي انگلي 
 توان ميراين بناب .)17( دكن ميخود تهيه 

 Bloodرا در گروه جديدي به نام   Erpobdellidaeخانواده

feeding قرار داد.  

 براساس زي كف مهرگان بيتغييرات ايجاد شده در پراكنش 
دهنده آثار  ي مختلف، نشانها ايستگاهدر  اي تغذيهي ها گروه

ي ها فاضالبهاي مزارع پرورشي،  آلودگي ناشي از پساب
كه با افزايش  طوري ه، بباشد يمكشاورزي و صنعتي 

. افزوده گرديد كننده جمعو  فيلتركنندهي ها گروهآلودگي بر 
نتايج بدست آمده از پراكنش  براساسدر مجموع 

، تاثير اين عوامل بر ها آنو رفتار غذايي  زي كف مهرگان بي
يي كه ها ايستگاهروي رودخانه تجن كامال مشهود بوده و 

 3، 2، 5يها ايستگاه(ا قرار داشتند تحت تاثير انواع پساب ه
ترين شرايط را از نظر آلودگي در رودخانه  نامطلوب )6و 

مطالعات در سطوح  الزم است، اين. مطالعه دارا بودندمورد 
ي ها رودخانهتر و با بررسي ساير عوامل محيطي در  وسيع

كشور از جمله رودخانه تجن انجام شود تا به ادامه آلودگي 
وضعيت خودپااليي آن پي برده و براساس توان  بهرودخانه 

تري در اين  خودپااليي رودخانه، مديريت بهتر و مناسب
  .خصوص اعمال شود
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Abstract 

One of the best practical methods to understand ecological status of a water body and 
determine impacts of human activities in reducing water quality is the use of benthic 
macroinvertebrates as assessment tools for monitoring their biological integrity and 
health. Macroinvertebrate samples were taken using Surber sampler (an area of 0.1 m2 
and 63 µm) with 3 replicates in each sampling site. This research has been done every 
month for a year at a distance about 80 km on Tajan River from September 2011 to 
August 2012. 10112 macroinvertebrates were identified belonging to 30 families, 12 
orders. The most abundance of Macroinvertebrates has been identified in station 3, 
which has significantly increased compared to the other stations (P≤0.05), and the 
lowest abundance of them was found at station 5. The results of the functional feeding 
groups of macroinvertebrates in this study included six groups: collector /Filter, 
Scraper, Shredder, Collector/ Gatherer, Omnivore and Predator. Groups of 
Filter/collector and Collector /Gatherer were significantly increased in slightly and 
heavily polluted stations (P≤0.05). in general, based on the results of the distribution of 
macroinvertebrates and their nutritional behaviors, the influence of these factors on 
Tajan river is quite evidence and the stations that were affected by a variety of effluents 
(Stations 5, 2, 3 and 6) had undesirable conditions in the studied river. 

Key words: Macroinvertebrates, feeding groups, Water quality, Tajan River 

 


