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  دهیچک
های سطحی و زیرزمینی را شامل آبترین متاطق هرکشوراست، که متابع وذخایرآبی بدون شک ازمهم هایاکوسیستم

های صنعتی، تغییراقلیم خشک سالی وهم محیطی ازجمله آلودگیدر دهه اخیر باتوجه به مسائل ومشکالت زیست شود.می

اهمیت بسیار باالیی در نظام استراتژیک هرکشور چنین گرمایش جهانی و به طبع آن تبخیر باالی آب مدیریت این متاطق 

 .می باشد علمی بررسی های و تحقیقات در مهم موضوعات از آب منابع اکولوژیک و بیولوژیک بنابراین مطالعات .دارد

 محیطی زیست فاکتورهای و زنده موجودات اکوسیستم های آبی ازجمله  شناسایی کامل  تحقیقات این نخست در گام 

 کنترل جهت حفاظت ریزی برنامه اساس و پایه دائم، هایپایش طریق از آبها کیفی ارزیابی وضعیت است.  آن، بر حاکم

 حساس آب کیفیت به نسبت زیستی که جوامع آنجایی از .میشود محسوب آلودگی واحیا متاطق آسیب دیده کاهش و

دراکوسیستم  آب کیفیت کننده منعکس توانندمی گیرند،می قرار های محیطیآالینده وتنش عوامل تأثیر تحت و بوده

 آب کیفیت ارزیابی هایروش کاربردترین پر از زیستی شاخص عنوان به کفزی مهرگانبی از استفاده .باشند آبی های

  آبی هایاکوسیستم آلودگی در اثرات پایش به وانتمی هاآن تنوع جمعیتی و ساختار تغییرات مطالعه با بنابراین .است

 .های مدیریتی درستی گرفتپرداخت وتصمیم

 

 های آبی، ارزیابی، تنوع زیستی، اکوسیتمجوامع بنتیک کلیدی: کلمات

 

 مقدمه
. گیرندمی قرار استفاده مورد شیمیایی و فیزیکی پارامترهای ارزیابی براساس متعددی هایشاخص آبی منابع کیفیت تعیین به منظور

 مربوط را اطالعاتی تنها هاگیری اندازه این که این به توجه با و مکانی، و زمانی نظر از آمده دست به اطالعات بودن محدود دلیل به اما 

 .شوندمی گرفته کار به زیستی برای ارزیابی وضعیت آبشاخص عنوان به آبزی موجودات امروزه ،دهندمی دست به برداری نمونه زمان به

 جهت در توانند می ها،آب باکتریولوژی و فیزیکوشیمیایی مطالعات نظیر مطالعات، سایر کنار در آبزی موجودات بنابراین شناسایی

  [1]. نمایند کمک موثری و مطلوب شکل به آبها کیفی وضعیت تعیین

 سایر استفاده مورد غذایی سطح سومین و دومین عنوان به موجودات این هستند زیانهای آبی کفاکوسیتم حیاتی جوامع ترینمهم از

 .[2]شوند محسوب آب کیفیت برای شاخصی نیز و تولیدات کل میزان از شاخصی عنوان به توانندمی و گرفته قرار آبزیان

زیادتراست  تفاوت این هاگونه از برخی مورد در و بوده متفاوت یکدیگر با اکسیژن کاهش و آلودگی شدت برابر در مقاومت نظر از زیانکف

 زندگی ادامه به قادر آلوده کامال هایآب در هم بعضی و آلودگی نوع بدون هر و تمیز کامال هایآب در هاگونه از بعضی طوریکه به

 .[3] هستند
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 بستر در موجودات این حضور عدم و حضور نیز و آلی های آالینده وجود ویژه به ها،آلودگی به ماکروبنتوزها متفاوت مقاومت میزان

 به هاتحمل آن میزان اساس بر جانوران این مقاومتود. میر شمار به آبی محیط کیفیت ارزیابی برای شاخصی عنوان به آبی، محیط

 .[4] باشدمی متفاوت آب در اکسیژن مختلف هایغلظت

 تقسیم آلودگی به مقاوم و مقاوم نیمه آلودگی، به حساس نیمه آلودگی، به حساسبه چهار دسته ی ا ر بنتوزهاتوان میبرهمین اساس 

 .[5] نمود

 مهم هایویژگی از کفزی بزرگ مهرگانبی تنوع شاخص محاسبه و بوده آن تغییرات و هاجمعیت نوع موضوع مهمی درپویاییت     

موقعیت  به اینکه بر عالوه کفزی مهرگانبی تراکم و تنوع. باشدمی هاآن زیستی سالمت ارزیابی برای های آبیاکوسیستم ساختار

 .کندمی تغییر فصلی تغییرات و آب شیمیایی و فیزیکی با شرایط متناسب دارد، بستگی منطقه توپوگرافی و محل جغرافیایی

 

 جوامع بنتیک 

 .شوند می شامل را ای تغذیه سطوح تمام از هاباکتری و حیوانات گیاهان، از وسیعی طیف بنتیک جوامع

 :شوندمی تقسیم مجزا گروه سه به بنتیک موجودات

 .کنندمی زندگی رسوبات در که اندازه هر از هاباکتری و جانوران گیاهان،  ( Infauna ) :زیان درون -1

 یا هاصخره ماننداند  زیرالیه یا سخت سطوح به وابسته که هاییباکتری و جانوران گیاهان، ( Epifauna ) :زیان برون -2

 .کنندمی زندگی رسوبات روی یا بوده حرکت به قادر هاآن .هستند شده انباشته هم روی که هاییآشغال

 تغذیه Epifauna و Infauna هایبنتیک روی بر که زیکف یا ای تغذیه کف موجود:   (Demersal)بسترزی -3

 .دنکنمی 

 می یافت شیرین آب در که هایینمونه از. شیرینند هایآب به متعلق دیگر هاییگونه و شور آب در بنتوزها از هاییگونه

 .کرد اشاره و... گاماروس ،(plecoptera)باالن باف ،(ephemeroptera)ها یکروزه زالوها، ها،کرم انواع به توانمی شوند

 شونددسته ی زیر تقسیم بندی می 3ه به است ک یافته سازمان ،اندازه اساس بر بنتوزی مناطق در زندگی

 تیغی جوجه البستر، دریایی، ستاره خوراکی، صدفهای نظیر باشند،می میلیمتر یک از بزرگتر که موجوداتی ماکروبنتوزها -1

 .هامرجان میگو،الرو حشرات سخت پوستان و دریایی،

 .باشدمی دریایی هایکرم و هادیاتومه شامل گروه این موجودات. است میلیمتر  1تا  ۰  بین شان اندازه میوبنتوزها -2

 میلیمتر 1/۰ از کوچکتر هاآن ها،باکتری و داران مژه ها،دیاتومه مانند هستند کوچکی بسیار موجودات میکروبنتوزها -3

 .[6]  هستند

 از بعضی اما نمایند،می تغذیه رسوبات از هاآن بیشتر [17]. است شده شناسایی ازبنتوزها گونه 16000 از بیش تاکنون

 اکولوژیک هایآشیان این، بر عالوه و بوده دیگر بقایای جانوران از تغذیه ، خواریپالیده مانند مختلفی هایشیوه دارای هاگونه

 . [18]نمایندمی اشغال را مختلفی

 

 

 

اعوامل و فاکتورهای موثر بر پراکنش و سطوح فراوانی بنتوزه  
 فاکتورهایی مانند دسترسی به غذا، بیولوژیکی متعددی در توزیع و فراوانی و بنتوزها موثرند. شیمیایی، فاکتورهای فیزیکی ،     

ار مواد معدنی آلی، یجاد سطوح پایین اکسیژن، ازدیاد باهای انسان اعم از شرایط دبی و سرعت جریان و مزاحمت طبیعت رسوبات،
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وع ن های باالی نور در حد غیر طبیعی و همچنین اثر فاکتورهای طبیعی در تغییر اجتماع بنتوزها مثل جنس بستر،تحمیل غلظت

 . [7]باشد که جز فاکتورهای مهم هستند  زی میمهرگان کفنات در ارتباط با کمیت و تنوع بیجریا زیستگاه 

محلول  اکسیژن میزانمحیط  آلی آلودگی مواد زیستگاه مقدار برحاکم  شیمیایی و فیزیکی شرایط بستر نوعغذا  مقدار  کلی طور به

 . [8]کرد خوار اشارهکفزی هایماهی تعدادفصول و  رسوب تغییرات ذرات اندازه

 تاثیر جوامع بنتیک دراکوسیستم های آبی

پاسخگویی متنوع به  ،انتقال انرژی در ماهیان  ،یستم سجا به جایی و چرخش مواد در اکو،  معدنی کردن مواد آلیماکروبنتوزها نقش 

حضور یا عدم حضور وتنوع آنها  معرف وجود یا ، وهم چنین از سطوح مهم زنجیره غذایی در محیط های آبی می باشند انواع استرس 

 های سامانه بوم شیالتی پتانسیل میزان به وانتمنطقه می یک )بنتیک( زیکف موجودات بررسی و مطالعه با  .نبود آلودگی است

 .برد پی سامانه بوم یک تولید توان تعیین و (برداشت قابل تعیین مقادیرمجاز)آبی

آبی دارند. ماکروبنتوز مواد آلی با منشاء و چرخش مواد غذایی در اکوسیستم ماکروبنتوزها نقش مهمی در تغذیه ماهیان، جا به جایی

استفاده سایر آبزیان قرار کنند. ماکروبنتوز همچنین به عنوان دومین و سومین سطح غذایی، مورد را معدنی میدرون زا و برون زا 

به عنوان نمایه ای از میزان کل تولیدات و شاخصی برای کیفیت آب محسوب می شوند مقدار ساالنه تولید ماهی بر  گرفته و می تواند

  اساس ماکروبنتوز قابل برآورد است.

بلعند و برخی پوده خوار بوده در خاک را می د و مواد آلی موجود، بعضی لجن خوار هستناستمتفاوتی  دراین جانوران عادت غذایی     

تولیدات  از اولیه مصرف کنندگان به عنوان رودخانه زنجیره غذایی در آبزی مهرگانبی. نمایندبقایای گیاهی و جلبکها تغذیه می و از

 زمانیکه و شوند ماهیان می انواع تولید چرخه وارد و کنندمی استفاده ها پوسیده برگ اجزای و خزه ها دیاتومه ها، ها،جلبک نظیر گیاهی

 غذایی ماهیان رژیم در گردند. ماکروبنتوزهامی ثانویه مصرف کنندگان طعمه مستقیم بطور یا می آیند و در پرواز به میرسند بلوغ به

 بسزایی نقش آنها فصلی و تغییرات فراوانی تنوع، تعیین جهت بدین دارند بسزایی دریایی نقش رودکوچ ماهیان همچنین و ای رودخانه

 اکوسیستم خواهد این بر نهایی قضاوت ازنظر آلودگی)ساپروبی( و رودخانه بندی تقسیم رودخانه، نهایی تولید طبیعی توان تعیین در

 ارتباط مختلف دماهای و موادآلی اکسیژن محلول، میزان آب، متفاوت های باعمق آبزی بی مهرگان بزرگ پراکنش چون چنینهم. داشت

 .[9] می شود استفاده جاری و راکد آبهای آلودگی شاخص آنها به عنوان از دارد،

 ابع آبیندالیل استفاده از جوامع بنتیک  در ارزیابی م

های بسیار خوبی برای ارزیابی اثرات محلی )مطالعات پایین ی مهاجرت محدود و ساکن بودن شاخصبه دلیل داشتن الگو •

 دست و باالدست( هستند.

مانده و محیط برداری آسان، کم هزینه و نیازمند تعداد کمی از افراد و ابزار با حداقل اثرات مضر بر روی جمعیت باقینمونه  •

 اطراف

 در اکثر جریان های آبی به وفور یافت می شوند. •

 .شوندت و با چشم غیر مسلح دیده میشناسایی آنها نسبتا آسان اس •

 .[10] دارند چرخه زندگی کوتاهوحساسیت زیاد و واکنش به طیف گسترده ای از آلودگی ها  •
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 ینده بر روی ماکروبنتوزهاآالتاثیر 

های صنعتی، شیمیایی، کشاورزی، زائد به درون آب ناشی از فاضالب ورود یک و یا چند ماده شیمیایی، آلی، مواد معدنی ویا ورود مواد

باعث آلودگی آب می شود که بستگی به مقدار آلودگی، چون افزایش رسوب وبه طبع آن موادآلی هم بیمارستانی و غیرهانسانی، خانگی، 

تجربه ثابت کرده است که فاضالب، مواد آلی، فلزات سمی و مواد شیمیایی کشاورزی و صنعت از آالینده های  شدت و حجم آن دارد.

  .اد آلی ناشی از فاضالب های انسانی، بیشترین آمار آلودگی ها را نشان می دهداصلی آب هستند. عالوه بر این موارد، مو

 شدت آلودگی عبارت اند از:ازنظر بدترین نوع آلودگی 

 های مواد رادیواکتیوآلودگی -

 های بیمارستانیآلودگی -

 های صنعتیآلودگی -

 های کشاورزیآلودگی -

 های انسانیآلودگی -

 [11]. های کوچکفعالیتهای ناشی از تفریح و آلودگی

 بسیار گونه های تنها به  طوریکه می گردد، زیکف مهرگان بزرگبی تنوع در محدودیت ًسبب معموال آلی مواد از ناشی آلودگیچنین هم

 سبب است ممکن تنها نه سمی شیمیایی مواد نفوذ و لجن تشکیل دیگر ماند ازطرف خواهند قی با اکسیژن کم غلظت در آن هم مقاوم،

  شود. آلوده منطقه آن در کفزی بزرگ بی مهرگان جامعه کامل حذف باعث دارد امکان بلکه گردد، گونه یک جمعیت کاهش

 تنوع زیستی جوامع بنتیک براساس میزان حساسیت به آلودگی جوامع مختلف

 مقاومت نظر از زیکف مهرگانبی. باشند زمان گذر در طیآب  کیفی و کمی وضعیت بیانگرتغییر میتوانند بنتیک موجودات از یک هر

 در از گونه ها بیشتراست. بعضی تفاوت این گونه ها از مورد بعضی در و بوده متفاوت یکدیگر با اکسیژن کاهش آلودگی و شدت برابر در

 عدم یا وجود به طوریکه هستند،حیات  ادامه به قادر زیاد با آلودگی هایآب در بعضی آلودگی و گونه هر از عاری و تمیز کامال هایآب

 .[12] می باشد آب نشانگر کیفیت هاآلودگی به نسبت موجودات این و حساسیت آبزی حشرات وجود

  .توان به میزان شدت آلودگی آن نقطه پی بردیستی جوامع بنتیک در هر منطقه میبررسی تنوع ز استفاده از شناسایی و بنابراین با

 شدید آلودهدرشت بی مهرگان آب های 

آب های شدیدا آلوده که پذیرنده مقدار زیادی مواد آلی یا غنی شده از عناصر مغذی حاصل از منابع آلوده کننده نقطه ای یا غیر نقطه 

هایی که قادرند تحت شرایط کمبود اکسیژن یا کدورت زیاد زنده مهرگان برخوردارند. فقط آن گونه ای هستند از تنوع کم درشت بی

هایی مانند کرم های در این محیط ها غالب هستند گونه هایی کههای آلوده ای هستند. گونهکنند ساکن چنین آب و رشد و نموبمانند 

 باشند. می ((Red Chironomidsو الروهای  (Tubificidae)خانواده 

های این کرم فعاالنه گونهوند. برخی شبات نرم غنی از مواد آلی یافت میدر رسو Tubifer)) های جنسکرم  (Oligochaeta)از رده

گونه های زالو کنند. زالوها عموما به آلودگی مقاومند. با این حال بعضی های دارای آلودگی آلی و اکسیژن کم را جستجو میزیستگاه

های بسیار اسیدی د آبکم یافت می شوند و می توانن های گرم ساکن با عمققاومت کمتری دارند. زالوها در آبها منسبت به سایر گونه

م یا بدون اکسیژن را تحمل توانند آب دارای اکسیژن کمی(  Physda حلزون های ششدار برای مثال، جنس)را تحمل نمایند. نرم تنان 

 .[13]نمایند
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 رشت بی مهرگان آب های نسبتا آلودهد

مهرگان که برای تغذیه به مواد درشت بیکاهد. بنابراین، کدورت بر آن گروه از و تولید گیاهان غوطه ور درآب می کدورت از نفوذ نور

کار  گذارد و سازوتأثیر می  گیاهی وابسته هستند و درشت بی مهرگان شکارگری که اتکاء زیادی به دیدن موقعیت طعمه دارند،

وی سنگ مهرگانی که رذاری، درشت بیگیافتن رسوبکننده ممکن است با اختالل مواجه شود. با افزایش فیلتراسیون موجودات فیلتر

ها، رقاص مگسان داران جای خود را به کرمها و بال مویها، بهارهچسبند مانند یک روزهکنند یا به آنها میها زندگی می

(Chironomidae) های آبشش دار و حلزون(Lunged Snail)  دهند. سیاه مگسان  مقاوم به گل و الی می(Simuliidae) فیلتر ،

ها شوند. آنهای شور یافت میها از جمله آبیند. رقاص مگسان در انواع آبکنندگانی هستند که میتوانند ذرات بسیار ریز را فیلتر نما

اده کنند. در رده سخت پوستان و راسته جور پایان موجودات متعلق به خانوتر جامد یا گیاهان آبزی زندگی میدر کف سیلتی یا بس

(Assellidae)  که در حد متوسطی به آلودگی غیر مقاوم هستند، ممکن است در رودخانه ها، سراب ها ، برکه ها یا مناطق کم عمق

رایط پرغذایی تعدادشان لذا تحت ش ،کنندوران مرده و مواد گیاهی تغذیه میاز جان (Isoptera) دریاچه ها یافت شوند. جور پایان 

سیژن حساسند. با وجود، این های آبشش دار به کم شدن اکو حلزون (Gastroptera) تنان شامل شکم پایان یابد. نرم افزایش می

گی مقاومند با این حال های آبشش دار می توانند آب دارای اکسیژن کم یا بدون اکسیژن را تحمل کنند. زالوها عموما به آلودحلزون

توانند شوند و میعمق کم یافت می های گرم ساکن باومت کمتری دارند. زالوها در آبقاهای زالو نسبت به سایر گونه ها مبعضی گونه

ی گذاری از چسبیدن زالوها به شود. الکم شدن محتوای کلسیم آب محدود میها با نمایند. جمعیت آن های بسیار اسیدی را تحملآب

تغذیه می مهرگان کوچک دیگر ها، کرم ها و بیمرده، حلزون مهرگان از مواد آلیکند. این بیها یا اشیا دیگر جلوگیری میسنگ

 .[14]کنند

 های با آلودگی کممهرگان غالب در آبدرشت بی

هستند.  اند که در برابر میزان اکسیژن محلول کمتر و رسوب گذاری مقاوممهرگان تشکیل شدهمناطق برفگیر از اجتماعاتی از بی

کنند، زندگی می (Pools) ها آلودگی از اجتماعاتی که در چاالبکنند، نسبت به افزایش میها زندگی اجتماعاتی که روی لرز آب

 می شوند. آنها آب پاک و های ساکن نیز یافتترند ولی در آبهای سرد و غیر آلوده باالدست فراوانودخانهها در رترند. یک روزهحساس

های یک ک اکسیژن را نیز تحمل کنند. پورهگونه های آنها میتوانند میزان انددهند اما بعضی از مقدار متوسط اکسیژن را ترجیح می

های جاری شفاف یافت معموال در آب (Trichoptera) کنند. بال موی دارانغذایی تغذیه می ها یا مواد ریزها چرا گرند و از جلبکروزه

تا رودهای گرم دریاچه  های سرد گرفتههای متنوعی از رودخانهشوند و به آلودگی و کمبود اکسیژن حساس هستند. آنها در زیستگاهمی

های تغذیه ای وجود دارند. در میان قاب باالن، بالغین با اران در همه گروههای بال موی دکنند. گونهها زیست میها و برکهها، مرداب

دهند، های پاک را ترجیح میترند و آبروها حساسکم مقاومند. اما ال pHزندگی در حد فاصل آب و خشکی به شرایط کمبود اکسیژن و 

های آنها در وجود دارند: گروهی که گونه( (Coleopteraهای جاری یا ساکن یافت شوند. دو گروه عمده از لیکن ممکن است در آب

های دارای ای آن فقط در آبهو گروهی که گونه(  (Haliplidaeشوند برای مثال، خانوادهها یافت میها یا مناطق ساکن رودخانهبرکه

جریان آهسته یا ساکن را بیشتر های با پورههای سنجاقک ها آب(Elminthidae ) شوند برای مثال، خانوادهجریان سریع دیده می

ک ها کسیژن را تحمل کنند و لذا در برابر غنی شدگی از نظر مواد آلی مقاوم تر هستند. سنجاقاها قادرند میزان اندک پسندند. آنمی

شکار گرند در دو باالن الروها در خزه ها و در میان برگهای کف آب های ساکن یا جاری یافت می شوند. کرم های پهن زیر سنگ ها، 

ها به آلودگی آلی حساس شوند آنها مشاهده میمرده در جویبارها، جوی ها، تاالبها، رودخانه ها و دریاچهکنده درختان با برگ های 

 دهند. توسطی از عناصر مغذی را ترجیح میمیزان مباشند ولی می

شود هر چند بعضی از گونه ها در همه شرایط دمایی یافت می شوند. موجودات رده ن بیشتر در محیط آبی سرد دیده میهای پهکرم

Turbellaria)) مورد تغذیه قرار دهند و مهرگان زنده یا مرده، مواد غذایی خرد شده یا مواد آلی در حال پوسیدن را ممکن است بی
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شوند. اکن یا جاری یافت میهای سند و در آبدهند. سخت پوستان نسبت به آلودگی مقاومها را ترجیح میها نیز دیاتومهبعضی از آن

کولوژیک های اها زندگی کنند. سخت پوستان نیارها گرفته تا تاالبها و دریاچههای گوناگون از رودخانهها ممکن است در محیطآن

های دریاچه ای و و اکسیژن محلول نسبت به گونه pHهای رودخانه ای آنها به تغییرات در دما، ص به زیستگاه خود را دارند. گونهمخت

ها توانند کدورت زیاد آب را تحمل کنند و چون فیلتر کننده هستند، رسوبات و مواد آلی از تغذیه آنبرکه ای مقاوم ترند. نرمتنان نمی

  (Sand Clams)های ماسه زیهای خوراکی عموما به الی گرفتگی مقاوم هستند، صدفآورد. هرچند، صدفگیری به عمل میجلو

 . [15] باشندگی حساس میشدیدا به الی گرفت

 درشت بی مهرگان غالب در آب های پاک

های زیست مهرگان هستند، لیکن برخی محیطبیارای فون متنوع و غنی از درشت هر چند منابع آبی که از کیفیت خوبی برخوردارند د

های واقع در باالدست حوزه مهرگان دارند. رودخانهر مغذی، تنوع کمی از نظر درشت بیپاک به خاطر سردی دما و یا میزان اندک عناص

اقع در باال دست یافت می های وهای بی مهرگان در رودخانهرده های آبریز ممکن است تنها دو گونه غالب داشته باشند. هر چند همه

 و  (Flat Worms)های پهن کرم ((Mellusتنانه  ، نرم(Leeches)داران، زالوها ، بال موی(Crustacea)شوند، اما سخت پوستان 

 .هایی بیشتر وجود دارنددوباالن در چنین محیط

و قلوه ریزه ها سنگها توسط بهترین نوع لرز آب شوند.ها مشاهده میرودخانه (Riffles) های این درشت بی مهرگان در لرز آباکثر

ها زندگی می کند. اجتماعاتی که در لرز آب ها ایجاد می شود. جریان آب روی این مناطق اکسیژن و ذرات غذایی زیادی را فراهمسنگ

دارند و بیشتر آنها به آلودگی کنند از درشت بی مهرگانی تشکیل شده اند که عموما به میزان اکسیژن محلول زیاد و آب پاک نیاز می

های سرد با بستر از میان حشرات الروهای بال چین خورده ها به غلظت زیادی از اکسیژن احتیاج دارند و در آب حساس هستند.

ه ای یا سنگی یافت می شوند. پوره بال چین خورده ها )بهاره ها( ممکن است پاره کننده یا شکارگر باشند. موجودات راستسنگریزه

(Megaloptera) های بل مشاهده هستند به استثنای گونهشوند اما در هر نوع آبی قاها دیده میها تاالبعموما در گل والی دریاچه

گرند و از حشرات ها شکارشوند. آنها و رودخانه ها پیدا میهای سرشار از اکسیژن دریاچهبقیه موجودات در این راسته در آبتاالبی 

ای سرد و بدون هدر آب (Ephemeroptera) اکنند. یک روزه هسخت پوستان و نرم تنان تغذیه می های حلقویآبزی دیگر کرم

ها های آندهند ولی بعضی از گونهار متوسطی از اکسیژن را ترجیح میها آب پاک و مقدتر هستند. آنمهرگان فراوانآلودگی از دیگر بی

ها یا مواد ریز ها چرا گرند و از جلبکیک روزه (Nymphs) تر را نیز تحمل کنند. پوره های توانند میزان اندک اکسیژن محلول کممی

شوند و به آلودگی و کمبود اکسیژن حساس هستند. های جاری شفاف یافت مینند. بال موی داران معموال در آبکغذایی تغذیه می

کنند. از سخت پوستان ها و برکه ها زیست میها، مردابسرد گرفته تا رودهای گرم دریاچه هایودخانههای متنوعی از رها در زیستگاهآن

ها به آن. کننده ها و آب های زیرزمینی زندگی میها، برکه ها، رودخانه ها، چشمدر دریاچه( (Gannarusو به طور خاص جنس 

 .[16] کن آب سرد هستندها ساهای آنوان نیاز دارند و بسیاری از گونهاکسیژن محلول فرا
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ری :ینتیجه گ  
 

 اطالعات این واقع در و بوده ضروری محیط آن زیستی و شیمیایی و فیزیکی اطالعات داشتن دست در آبی، محیط یک کیفیت تعیین در

 در تریپررنگ نقش زیستی مطالعات البته ، دارد بسیاری اهمیت لیمنولوژیک تحلیلهای و تجزیه برای دو هر وجود و یکدیگرند مکمل

جوامع بنتیک  هستند، آلودگی وجود زمانی محدوده در آب فیزیکوشیمیایی خصوصیات تغییرات دهندهنشان زیرا دارند، کیفیت این تعیین

 به توانمی جانوران روی این مطالعات با هامدت از بعد که شوندمی تغییرات خوشدست آلودگی جریان در به خصوص ماکروبنتوزها

 تنوع، تعیین .هستند خود محیط زندگی بر حاکم شرایط کننده بیان زیستی شاخص یک عنوان به ماکروبنتوزها  .برد پی آلودگی وجود

 های آبی ازاین پهنه بندی های آبی و تقسیماکوسیتم نهایی طبیعی تولید توان تعیین در سزایی به نقش آنها فصلی تغییرات و فراوانی

  .داشت مورد مطالعه خواهند اکوسیستم مورد در نهایی قضاوت و آلودگی نظر

گیرند. بعضی از ی در کیفیت آب تحت تأثیر قرار میمانند با تغییرات محلان در زیستگاه اولیه خود باقی میاز آنجا که درشت بی مهرگ

در طول زمان  وباشند. بنابراین اگر آلودگی شدید یا متوسط باشد آلودگی بیشتری نسبت به سایرین میها قادر به تحمل بارهای آن

ها در این حالت افزایش پیدا فراوانی برخی گونه های مقاوم ساده شود. هر چندختار جامعه ممکن است به نفع گونهاستمرار یابد، کل سا

های شاخص تنوع و گروه های تغذیه ای این بی ی گونهیابد. با ارزیابدر یک منطقه معین( کاهش می)می کند اما تنوع و غنای گونه ای 

مورد نظر بیشتر باشد نشان  هرچقد تنوع گونه ای جوامع بنتیک در تقاط مختلف منطقه .استپذیر امکان مهرگان تعیین کیفیت آب

در  آلودگی بیشتر وهای مدیریتی همچون جلوگیری ازتصمیمی شرایط متفاوت و انعطاف پذیری سیستم برای اتخاذ سریعتر دهنده

 نهایت احیای اکوسیتم درحال تخریب است.
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