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استفاده از تحلیل تشخیصی برای بررسی اثرات اکولوژیک پساب کارگاه تکثیر و پرورش
قزلآالی رنگین کمان بر ساختار جوامع بنتیک (مطالعه موردی :رودخانه گاماسیاب)
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تاریخ دریافت 1393/11/18 :تاریخ تصویب1394/1/19 :

چکیده
رودخانه گاماسرریاب به عنوان یکی از پرآبترین رودخانههای غرب کشررور بوده و دریافت کننده پسرراب کارگاه های پرورش قزلآالسررت.
ارزیابی پساب کارگاه بر رودخانه با ارزیابی زیستی کفزیان صورت پذیرفت .نمونه برداری از ماکروبنتوزهای این رودخانه توسط سوربر ،طی
چهار فصررل بهار ،تابسررتان ،پاییز و زمسررتان سررال  2091با انتخاب یک کارگاه پرورش در باالدسررت رودخانه و چهار ایسررتگاه در ورودی،
خروجی 577 ،متری و 2777متری کارگاه در سه تکرار انجام شد .طی این مدت 5656،نمونه از جانداران کفزی بررسی و شناسایی شد که
متعلق به 22راسرته 11 ،خانواده و  15جنس بودند .بیشترین فراوانی را در اکثر ایستگاه ها راسته افمروپترا تشکیل داده که  6خانواده و 6
جنس در این راسرته شناسایی شدند .فراوانی ماکروبنتوزها و درصد  EPTدرکلیه فصول در ایستگاه خروجی کاهش یافت ،غنای تاکسونی
در ایستگاه خروجی در بهار و پاییز کاهش و درتابستان افزایش داشته که این تغییرات معنی دار نبود .تغییرات شاخص تنوع شانون -واینر
نیز در غالب ایسرتگاهها معنی دار نبوده اسرت .شراخص هیلسرنهوف کیفیت آب را در ایسرتگاههای مختلف بسریار خوب ،خوب و مناسب
ارزیابی نمود که غالباً در ایسررتگاه خروجی کیفیت آب یک درجه کاهش داشررت .در بررسرری ارر ایسررتگاهها و فصررلهای مختلف بر
ماکروبنتوزها از طریق تحلیل تشخیصی ،مشخص گردید که ایستگاه خروجی بیشترین تفاوت را با ایستگاه ورودی دارد و فصل تابستان نیز
بیشترین تفاوت را از لحا جوامع ماکروبنتوزی با فصول دیگر دارد .همچنین بررسی همبستگی دو شاخص شانون – واینر و  EPT/Chirبا
بزرگ بی مهرگان کفزی نشرران داد که این دو شرراخص در بررسرری ارر ایسررتگاهها با یکدیگر همبسررتگی منفی و در بررسرری ارر فصررلها
همبسرتگی مثبت دارند .با فاصله گرفتن حدود  2کیلومتر از ایستگاه خروجی شرایط تا حدودی بهبود یافته ولی بطور کلی فون بنتوزهای
رودخانه تغییر کرده و پس ازطی یک کیلومتر به حالت اول بر نمیگردد.
واژگان کلیدی :پساب مزرعه پرورش ماهی ،قزلآالی رنگین کمان ،بزرگ بیمهرگان کفزی ،رودخانه گاماسیاب ،شاخصهای زیستی
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 .5مقدمه
هرگونه عامل آالینده و اسرررترس زا که باعث
آشررفتگی و دگرگونی بدنه محیطهای آبی گردد ،بر
کیفیت آب ارر گذاشرته و ویژگیهای فیزیکوشیمیایی
و زیسررتی آب را دچار تغییر میکند (.)Karr,1998
آبزیپروری از جمله فعالیتهای تولیدی اسرررت که
امروزه با افزایش تقاضای جهانی مورد توجه قرار گرفته
اسررت و توسررعه کنترل نشررده آن مانند هر فعالیت
تولیدی بر محیط زیست رودخانهها ارر خواهد گذاشت
( .)Boyd and Massaut,1999گسترش آبزیپروری
و لزوم توسرعه آن با معیارهای زیسرت محیطی نیاز به
مطالعه آرار نامطلوب احتمالی آبزیپروری را آشررکار
میسازد.
از آن جا که دسرررتیابی به هر مقدار از تولید
ماهی قزلآال در محیطهای آبی مسرتلزم مصرف مواد
غررذایی در مراکز پرورش مرراهی بوده ،پسررراب این
کارگاهها سربب افت کیفیت آب میگردد ،به خصوص
در شرایطی که کارگاههای ایجاد شده در فواصل کوتاه
آبهای خروجی را بدون هر گونه سریسرتم تصفیه به
رودخانه رها میسرررازند ( Adams, 2002;Volker
 .)and Renn, 2000در خصروص پاسر بومشناختی
بومسررازگانهای طبیعی بر آلودگی ناشرری از پسرراب
مرزارع پرررورش مرراهی مطررالعرراتی انجررام شررررده
Adams,
;2002
Hilsenhoff,
(;1988
 )CostaPierce, 2002برای ارزیرابی تهدیدات وارد
شررده بر فون و فلور رودخانه از سررنجش زیسررتی
موجودات در محل زندگیشررران اسرررتفاده میشرررود
( .)Adams, 2002در بین اجتماعات آبزی نهرها و
رودخرانهها بیمهرگان کفزی بسررریار مورد توجهاند
(.)Loch et al., 1996 ; CostaPierce, 2002
کیفیت و کمیت ورودی مواد آلی ناشر ری از فعالیت
مزارع پرورش ماهی به رودخانه بر سررراختار جوامع
بیمهرگان کفزی تاریرگذار اسرت و بدین ترتیب سبب
اختالالتی در عملکرد بومسررازگانها میشررود .زیرا در
مناطقی که مواد آلی زیادی بارگذاری میشوند ،نسبت
Plecoptera,

(Ephmeroptera,

EPT

) Tricopteraکاهش مییابد .بنابراین روند نوسرررانات
جمعیتی بزرگ بیمهرگرران کفزی نرراشررری از برره هم
خوردن تعادل اکولوژیک ایجاد شده در شرایط زیستی
مناسرررب میباشرررد بهعنوان مثال مواد معلق موجب

افزایش کدورت شرررده در نتیجه شرررفافیت کاهش و
پیرامدهای اکولوژیکی و تبعات بیولوژیکی خاصررری به
همراه خواهد داشت .همچنین کاهش اکسیژن محلول
در پسررراب خروجی باعث اختالالت تنفسررری خواهد
گردید .بنابراین با اسرررتفاده از ترکیب شررراخصهای
زیستی می توان به وضعیت کیفی اکوسیستم رودخانه
پی برد (.)Wallace and Merritt, 1980
پرایش زیسرررتی یرک ابزار مفید برای تعیین
مشررخصررات پسرراب آبزی پروری و مدیریت آن فراهم
میکنرد و برتریهرای مهمی نسررربت به آنالیزهای
ش ریمیایی دارد .اطالعات جوامع زیسررتی در راسررتای
تکمیل داده های فیزیکوشیمیایی به کار برده میشوند
( .)Chen et al., 2008چرا که پایشها و پردازشهای
فیزیکوش ریمیایی در مقایسرره با س ریسررتمهای ارزیابی
زیسرتی تنها قادر به ربت مشرخصات مربوط به لحظه
نمونهبرداری هسررتند ،در صررورتی که جوامع زیسررتی
تغییرات بلنردمدت کیفیت آب را منعکس میکنند.
جوامع زیستی با فراهم کردن یک مقیاس بومشناختی
برای هر گونه آشفتگی ،تاریر عوامل مختلف تنش زا را
بر محیط آبی مشرررخص میکننرد و تغییرات جرامعه
زیسرتی را در ارتباط با آشفتگیهای ایجاد شده نشان
میدهند ( Fries and Bowels, 2002; Barber et
 .)al., 1999بنابراین حتی طبقهبندی کیفی آبها بر
اسرراس پارامترهای زیسررتی نیز بر اسرراس شررناخت
گونههای راهنما اسررتوار میباشررد ،چرا که وابسررتگی
شدیدی بین میزان آلودگی آب و موجودات ساکن آن
وجود دارد ( .)Mahboobi et al., 2012ارزیابی تاریر
آلودگیهای زیسررتی ناشرری از مزارع متراکم پرورش
ماهی بر بدنه آبهای دریافت کننده آن به علت میزان
باالی رقیق شرردگی مواد زاید اغلب مشررکل اسررت
(Oberdoff and Stephens and Farris, 2004
; .)Porcher, 1994اما به هر حال از تغییرات جوامع
زیسرررتی می توان به تاریر مزارع پرورش ماهی بر آب
های دریافت کننده پسرراب پی برد ( ;Gebler, 1998
.)Podemski and Blanchfield, 2006
گاماسرریاب رودی واقع در غرب ایران اسررت که
یکی از طویلترین رودخانههای ایران به شمار میرود.
این رودخررانرره از چشرررمرره هررای آهکی واقع در 12
کیلومتری جنوب شرررقی نهاوند واقع در غرب اسررتان
همدان ،از دامنههای شرمالی ارتفاعات گرین در شررق
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شرهرسرتان دلفان به نام سرراب گاماسریاب سرچشمه
میگیرد و دبی متوسرررط آن  6متر مکعرب بر ررانیرره
میباشررد .کارگاههای تکتیر و پرورش ماهی موجود در
مسیر این رودخانه پس از دریافت آب و استفاده از آن
پسرراب خود را به رودخانه وارد مینمایند (Tayebi
) .and Sobhanardakani, 2012از آنجررا کرره این
رودخانه از رودخانههای دائمی و مهم اسررتان همدان
بوده و همچنین تعرداد کرارگراه های پرورش ماهی
ساخته شده در مسیر این رودخانه رو به افزایش است
کره قراعدتاً بر سررراختار اکولوژیک این رودخانه مورر
خواهرد بود ،از این رو مطالعه حاضرررر ،با هدف انجام
پایش زیسرتی این رودخانه با اسرتفاده از شاخصهای
زیستی و جمعیتی به بررسی درشت بیمهرگان کفزی
به اجرا درآمد .برای این منظور با استفاده از روشهای
آماری ارتباط و همبسرتگی هر گروه از ماکروبنتوزها با
شررراخصهرای فوق در مکرانهرا و زمانهای مختلف
بررسررری و میزان تاریرگذاری ناشررری از مواد آلی بر
کیفیت آب و جوامع ماکروبنتوز رودخانه مورد مطالعه
قرار میگیرد.

 .2مواد و روشها
در طول رودخانه گاماسیاب تعداد زیادی مزارع
پرورش مراهی قزلآال وجود دارد کره مهمترین آنها
مزرعه پرورش قزل دانش اسرررت که در باالدسرررت
رودخانه در مختصرررات جغرافیایی 06°و ' 6و "275
عرض شررمالی و  68°و ' 18و " 256عرض شرررقی و
ارتفراع  2056متر از سرررطح دریرا قرار گرفته و معیار
نمونرره برداری این مطررالعرره محسررروب میگردد .این
کرارگراه آب مورد نیراز خود را از رودخرانه دریافت و
مجدداً پسررراب خود را به آب وارد میسرررازد .ظرفیت
تولید آن در سررال  277تن قزلآالی رنگین کمان و
جریان آب ورودی یک مترمکعب بر رانیه اسرررت و
خروجی پسراب مسرتقیماً یا پس از طی مسافتی وارد
رودخانه میگردد.
نمونهبرداری در این مزرعه مسررتقر در حاشرریه
رودخانه گاماسیاب انجام گرفت که در باالترین قسمت
رودخانه قرار گرفته و فاصرررله زیادی با سررررچشرررمه
رودخانه ندارد (شررکل  .)2از آنجایی که هدف اصررلی
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پرایش رودخرانره درک کیفیت اکولوژیکی رودخانه در
محل مزرعه پرورش ماهی و تغییرات اعمال شرررده بر
آن در ارر خروجی پسررراب کارگاه میباشرررد ،کیفیت
انتخراب محل نمونهبرداری و کیفیت نمونه برداشرررت
شده باید به گونه ای باشد که ماهیت بخشی که مورد
ارزیابی قرار میگیرد را مشرررخص نماید ،بدین منظور
چهرار ایسرررتگراه در مسررریر رودخانه تعیین گردید.
نمونهبرداریها در اواسرط فصرل بهار ،تابستان ،پاییز و
زمسرررتان سرررال  2091طی یکسرررال انجام گرفت و
ایسرتگاه های نمونه برداری شررامل ایستگاه شماره ،2
محل ورودی آب به مزرعه ایسررتگاه شررماره  ،1محل
خروجی پسراب از مزرعه ،ایستگاه شماره  577 ،0متر
پس از خروجی کارگاه و ایسرررتگاه شرررماره  ،6حدود
 2777متر پس از خروجی کررارگرراه در نظر گرفترره
شررردند .جهت جلوگیری از ایجاد اختالل در جوامع
کفزی پایین دسررت ،نمونه برداری از سررمت پایین
دسرت رودخانه به سمت باال انجام شد .بستر رودخانه
در طول مسریر نمونه برداری قلوه سنگی-ریگی بود و
نمونهبرداری از بنتوزها توسرررط نمونه بردار سررروربر با
ابعرراد  00در  00سرررانتیمتر انجررام گرفررت و در هر
ایستگاه در سه تکرار از طرفین و وسط رودخانه نمونه
برداشررته شررد ،بطوریکه قاب عمودی سرروربر در کف
بستر و توری متصل به آن عمود بر جریان آب رودخانه
قرار گرفته و با جریان آب باز نگه داشررته شررد .کف
بستر در چارچوب فلزی سوربر با ضربات متوالی به هم
زده شرد تا موجودات کفزی با جریان آب شرسته و به
داخل تور وارد شوند .سپس محتویات وارد شده به تور
قیفی جمعآوری و برره ظروف نمونررهبرداری منتقررل و
تثبیت گردید و جهت شرناسرایی به آزمایشگاه منتقل
شرد .در آزمایشگاه نمونهها شسته و جداسازی شده و
سررپس در الکل اتیلیک  07درصررد نگهداری شرردند.
شرناسرایی نمونهها توسرط لوپ و میکروسکوپ جهت
بررسری ضمائم بدنی صورت گرفت و سپس با استفاده
از کلیدهای شرناسرایی معتبر تا سرطح جنس و بعضاً
گونه شناسایی و شمارش گردیدند ;(Cliford, 1991
Pennak, 1953; Quigeley,1977; Thorp and
.)Covich, 2009; Usinger,1956
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شکل .1نقشه منطقه مطالعاتی و موقعیت ایستگاه های نمونه برداری بر رودخانه گاماسیاب ( ایستگاه :1ورودی کارگاه ،ایستگاه :1
خروجی کارگاه ،ایستگاه  511 :3متر پس از خروجی ،ایستگاه  1111 :4متر پس از خروجی).

 .5.2محاسبه شاخصهای زیستی
پس از شرررمرارش ماکروبنتوزها برای بدسرررت
آوردن تراکم ماکروبنتوزها ،تعداد آنها در واحد سرررطح
برای هر ایسرتگاه با سره تکرار و در تمام فصول نمونه
برداری بدست آمد .برای بدست آوردن غنای تاکسونی
تعداد تاکسون های موجود در کل نمونه ها شمارش و
ربت گردید .جهت محاسررربه درصرررد  EPTمجموع
فراوانی افراد متعلق به سه راسته افمروپترا ،پلکوپترا و
تریکوپترا در هر یررک از نمونرره هررا برره دسرررت آمررد

( .)Mahboobi et al., 2012شاخص تنوع جمعیتی
شررررانون -واینر از طریق نرم افزار BioDiversity
 professional version 2مررحرراسرررربرره گررردیررد
( .)Washington, 1984برای محاسررربه شررراخص
هیلسرنهوف تعداد افراد هر تاکسون در ارزش مقاومتی
آن ضررب و از حاصرل جمع آنها شراخص هیلسنهوف
آن ایسررتگاه بدسررت آمد ( .)Hilsenhoff, 1988این
شررراخص جهت ارزیابی کیفیت آب در هر ایسرررتگاه
اسرررتفاده شرررده و در این روش آبها از نظر آلودگی به
مواد آلی به  0طبقه تقسیم میشوند (جدول .)2

جدول .1رده بندی کیفیت آب بر اساس شاخص زیستی هیلسنهوف ()Hilsenhoff, 1988

درجه آلودگی با مواد آلی
بدون آلودگی آلی
امکان آلودگی آلی بسیار کم
امکان آلودگی آلی کم
امکان آلودگی آلی نسبتا قابل مالحظه

کیفیت آب
عالی
بسیار خوب
خوب
مناسب

شاخص زیستی
7-0/05
0/06-6/15
6/16-5/7
5/72-5/05

امکان الودگی آلی قابل مالحظه

نسبتا ضعیف

0//66-6/05

امکان آلودگی آلی بسیار قابل مالحظه
امکان آلودگی آلی شدید

ضعیف
بسیار ضعیف

6/52-0/15
0/16-27

 .2.2تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل آماری دادههای بدسررت آمده با

نرم افزار آمراری  SPSS 19و برا اسرررتفراده از آنالیز
واریرانس یرک طرفره بعد از نرمال سرررازی داده ها با
آزمون کولموگروف –اسررمیرنوف انجام شررد و برای
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 نمونرره از5656 نمونررهبرداری در فصرررول مختلف
جانداران کفزی بررسری و شرناسایی شد که متعلق به
 بیشررترین. جنس بودند15  خانواده و11 ،راسررته22
فراوانی را در بیشرررتر ایسرررتگاه ها راسرررته افمروپترا
 جنس در این راسررته6  خانواده و6 تشررکیل داده که
شرناسرایی شردند که در برخی فصرل ها و ایستگاهها
Beatis  و در برخی دیگر جنسEpeorus جرنس
 نمونههای شررناسررایی شده متعلق به راسته.غالب بود
،Diptera ،Trichoptera ،Ephemerorera هررای
،Hirodinea
،Turbellaria
،Crustacea
،Bivalvia
،Gastropoda
،Oligochaeta
.)1  بودند (جدولPlecoptera  وOdonata

 درصد5 مقایسه میانگین ها از آزمون دانکن در سطح
 محاسبه دادهها و شاخصها با نرم افزار.اسرتفاده شرد
 بررسری همبستگی میان. انجام شردBio Diversity
داده ها در ایستگاه ها و فصول مختلف توسط نرم افزار
 با اسررتفاده از تحلیل تشررخیصرری صررورتBrodgar
 نظر به اینکه امکان قرار.)Zuur et al., 2007( گرفت
،دادن تنها یک فاکتور در تحلیل تشخیصی وجود دارد
یک بار ایسرررتگاههای نمونه برداری و یک بار فصرررل
.نمونه برداری به عنوان فاکتور مستقل قرار داده شد

 نتایج.9
در منطقه مورد مطالعه طی مدت یک سرررال

 اسامی ماکروبنتوزهای شناسایی شده در ایستگاه های نمونه برداری.1جدول

رده

راسته

Insecta

Ephemerptera

Diptera

Trichoptera

Odonata
Plecoptera
Crustacea
Hirudinea

Amphipoda
Rhyachobdellida
Arhynchobdellida
Turbellaria Tricladida
Oligochaeta Opisthopora
Gastropoda Prosobranchia
Bivalvia
Veneroidea

خانواده
Heptageniidae
Baetidae
Ecdyonuridae

Ephemeridae
Chironomidae
Anthomyiidae
Simuliidae
Limnoiidae
Tabanidae
Rhyacophilidae
Hydropsychidae

Limnephilidae
Agrionidae
Leuctridae
Chloroperlidae
Gammaridae
Glossiphoniidae
Erpobdellidae
Planariidae
Lumbricidae
Valvatidae
Spaeriidae

 بیشترین فراوانی را6  و سپس2 ایسرتگاههای شماره
داشرررتنرد و کمترین فراوانی متعلق به ایسرررتگاههای
 بود که بالفاصله پس از خروجی کارگاه قرار1 شرماره

جنس و گونه
Epeorus spp.
Beatis spp.
Rithrogena semicolorata
Ecdyonurus venosus
Ecdyonurus torrentis
Ephemerella notate
Chironomus sp.
Spanitoma sp.
Limnophora sp.
Simulium sp.
Dicronota sp.
Tabanus sp.
Rhiacophila dorsalis
Hydropsyche instabilis
Hydropsyche
angustipensis
Limnephilus lunatus
Agrion vigro
Leuctra geniculata
Chloroperla tripunctata
Rivulogammarus pulex
Glossiphonia complanata
Erpobdella octoculata
Dugesia gonocephala
Lumbricus terrestris
Valvata cristata
Spaerium corneum

در بررسی تراکم ماکروبنتوزها در فصول مختلف
مشرخص شد که تراکم آنها در فصل تابستان بیشتر از
سرررایر فصرررلهرا بوده و همچنین در کلیه فصرررلها
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داشررتند ،اختالفات موجود در اغلب فصررلها معنی دار

بوده است (جدول.)0

جدول  .3تغییرات تراکم بزرگ بیمهرگان کفزی در ایستگاههای مطالعاتی (میانگین)SD ±

*

ایستگاه
2
1
0
6

بهار

b98/288±912/06
a205/290±580/07
ab85/020±059/22
ab200/206±819/5

تابستان

a077/6151±2051/91
a266/7505±2272/91
a89/2862±2110/61
a22/0267±2070/96

زمستان

پاییز

b297/268±2769/97
a116/16±566/10
ab206/55±808/69
b87/66±2206/01

c226/09±2510/69
b09/20±668 /92
b218/66±2282/52
c66/18±2626/26

*اعداد در یک ستون با حروف مشابه نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی دار بین ایستگاه ها میباشد ()α = 7/75

در بررسرری غنای تاکسررونی ایسررتگاههای مورد
مطالعه مشررخص شررد که بیشررترین غنای تاکسررونی
متعلق به ایسررتگاههای فصررل تابسررتان می باشررد.
همچنین در ایسرررتگاههای مختلف فصرررلهای بهار و

پاییز میزان تنوع گونهای در ایستگاه دوم کمتر از بقیه
ایسررتگاهها بود که این تفاوت معنی دار نمی باشررد و
تنها تفاوت معنی دار بین ایستگاه های  2و  6در فصل
زمستان دیده شد (( )P=7/780جدول .)6

جدول .4تغییرات مقادیر غنای تاکسونی در ایستگاههای مطالعاتی (میانگین)SD±

*

ایستگاه

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

2
1
0
6

a2/00±20
a2/25±9/60
a0/75±22/00
a1±21

a2/50±26/00
a1/78±20/60
ab2/50±26/60
a2/50±20/60

a6/06±20
a6/76±22/00
a0/12±20/00
a2/51±26/00

a0/12±27/00
a2/50±27/00
ab0/66±22
b1±26

*اعداد در یک ستون با حروف مشابه نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی دار بین ایستگاه ها می باشد ()α = 7/75

روند تغییرات درصد  EPTیا گروه های حساس
در ایسرتگاه خروجی در کلیه فصول سال اختالف قابل
مالحظهای با سرایر ایستگاهها داشته و این اختالف در
اغلب موارد با سایر ایستگاهها معنی دار بود بطوریکه
در ایسررتگاه  1که خروجی کارگاه میباشرررد درصرررد

فراوانی گروههررای حسررراس بطور معنی دار و قررابررل
مالحظهای کاهش یافته ولی در ایسررتگاه های بعدی و
با فاصررله از خروجی مجدداً درصررد  EPTافزایش یافته
وجبران شده است (جدول .)5

جدول  .5تغییرات مقادیر درصد  EPTدر ایستگاههای مطالعاتی (میانگین)SD±

*

ایستگاه

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

2
1
0
6

b271/09±681/58
a06/66±627/26
b95/50±671/99
ab55/05±520/19

b159/78±2727 /27
a261/06±505/65
ab260/10±098/9
ab10/22±857/90

c90/06±2751/07
a229/86±606/65
b95/80±098/97
c86/26±2780

b210 /02±610 /69
a01/88±186/66
b508/52±222/00
b260/71±685 /66

*اعداد در یک ستون با حروف مشابه نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی دار بین ایستگاه ها میباشد ()α = 7/75

مقادیر میانگین شراخص زیستی هیلسنهوف در
ایستگاههای نمونه برداری شده در فصول مختلف بین
 6/26ترا  5/16متغیر بود که میانگین کلیه مقادیر
ایسررتگاه های مختلف در تمامی فصررول در جدول 6
آمده اسررت .بر این اسرراس و مطابق جدول امتیازدهی

کیفیرت آب این شررراخص ،کیفیت آب خیلی خوب،
خوب و مناسرب ارزیابی شده است که در غالب فصول
ایسررتگاه خروجی تفاوت معنیدار با سررایر ایسررتگاهها
داشرت و کیفیت آب آن یک درجه پایینتر از ایستگاه
ورودی بود (جدول .)6
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جدول  .6مقادیر شاخص زیستی هیلسنهوف در ایستگاه های مطالعاتی (میانگین)SD±

*

ایستگاه

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

2
1
0
6

a7/29±6/1
a7/28±6/00
a7/29±6/26
ab7/716±6/66

a7/706±6/22
b7/706±7/2900
ab7/65±6/61
ab7/15±6/50

a7/75±6/56
a7/21±6/86
a7/78±6/00
a7/07±6/60

a7/79±6/69
b7/10±5/16
a7/16±6/02
a7/22±6/01

*اعداد در یک ستون با حروف مشابه نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی دار بین ایستگاه ها میباشد ()α = 7/75

مقادیر شاخص جمعیتی شانون -واینر در اغلب
فصول سال تفاوت معنیداری در ایستگاههای متفاوت
نمونه برداری نداشرت و تنها تفاوت معنیدار در فصرل
تابسررتان دیده شررده ()F3,8 = 14.494, P = 0.001

که افزایش معنی دار آن در ایستگاه خروجی این فصل
احتماالً به دلیل افزایش تاکسررونهای مقاوم میباشررد
(جدول .)0

جدول  .7مقادیرشاخص جمعیتی شانون – واینر(میانگین)SD±

*

ایستگاه

بهار
a7/76±7/8060
a7/75±7/8760
a7/76±7 /8060
a7/271±7/880

2
1
0
6

تابستان
a7/75±7/0610
bc7/71±7/9570
b7/76±7/88
c7/76±7 /9697

پاییز
a7/70±7/8790
a7/21±7/ 8060
a7/22±7 / 8650
a7/75±7 /8560

زمستان
a7/27±7/061
a7/70±7/886
a7/21±7 /8560
a7/70±7/8600

*اعداد در یک ستون با حروف مشابه نشان دهنده عدم وجود اختالف معنی دار بین ایستگاه ها میباشد ()α = 7/75

شرررکررل  1تغییرات فون مرراکروبنتوزهررا را در
ایسررتگاه های مختلف نشرران میدهد .همانطور که در
شرکل مشخص است ایستگاه اول بیشترین تفاوت را با
ایستگاه دوم که خروجی پساب است ،دارد .در ایستگاه
سررروم و سرررپس چهارم فون زیسرررتگاه تا حدودی به
ایسررتگاه ورودی نزدیک میشررود ولی به حالت اول بر
نمیگردد .آزمون  MANOVAدر تحلیل تشررخیصرری

نشررران داد که بین فون این چهار ایسرررتگاه از لحا
آمرراری تفرراوت معنی داری وجود دارد (آمرراره ویلکز-
المبدا )P = 7/720 ،7/726 = 2در تحلیل تشخیصی
دو محور اول بیش از  97درصرد از واریانس را توضیح
دادند (جدول  .) 8درصررد نمونه های صحیح تخصیص
داده شررده به چهار ایسررتگاه نمونه برداری عبارتند از
 92/60 ،92/60 ،277و  277میباشد.

جدول  .8مقادیر ویژه بدست آمده از تحلیل تشخیصی برای داده های مربوط به ایستگاههای نمونه برداری

محور



 به عنوان %

درصد تجمعی 

2
1
0

5/668
6/627
7/916

52/629
67/250
8/618

52/629
92/501
277/777

Wilks-Lambda statistic

1
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شکل  .1بررسی تغییرات فون بزرگ بی مهرگان کفزی در ایستگاه های مختلف.

شرررکرل  0ارر همبسرررتگی ماکروبنتوزها را با
شاخص شانون -واینر و  EPT/Chirدر ایستگاه_های
مختلف نمونهبرداری نشررران می دهد .همانطور که در
شرکل مشرخص است شاخص شانون -واینر در این 6
ایسرررتگرراه بررا جررانورانی نظیر ، Spanitoma sp.

 ،Simulium sp.از راسته دیپترا و جانوران گروه های
کم تراران ،توربالریرا و زالوها که جزو نمونههای مقاوم
هسررتند ،همبسررتگی مثبت و با ماکروبنتوزهایی نظیر
sp.

،Rhitrogena

sp.

،Ephemerella

Chloroperla sp.،Leuctra sp. ، Epeorus sp.

که همگی جزو گروههای حسرراس افمروپترا و پلکوپترا
میباشررند همبسررتگس منفی و با برخی دیگر از قبیل
sp.

،Limnophora

sp.

،Limnephilus

 Hydropsyche sp.هیچ رابطره ای ندارد .شررراخص
 EPT/Chirنیز خالف شرراخص شانون -واینر با گروه
های حسراس ،همبستگی مثبت و با گرو ه های مقاوم
همبستگی منفی دارد همچنین شکل این دو شاخص
خالف جهت یکدیگر بوده و همبستگی ندارند.

شکل  .3همبستگی بزرگ بیمهرگان کفزی با شاخص های شانون -واینر و  EPT/Chirدر ایستگاههای مختلف
(Es=Epeorus sp., Br=Beatis sp., Rs=Rhitrogena semicolorata, Ev=Ecdyonurus venosus, Et= Ecdyonurus
=torrentis, Hs= Heptagenia sulphurea, En=Ephemerella notata, cs= Chironomus sp., Ss=Spanitoma sp., Ls
Limnophora sp., Sp=Simulium sp., Ds=Dicronota sp., Ts=Tabanus sp., Rd=Rhiacophila dorsalis,
Hi=Hydropsyche instabilis, Ha= Hydropsyche angustipensis, Li=limnephilus lunatus, Av=Agrion virgo,
Lg=Leuctra geniculata, Ct=Chloroperla tripunctata, Rp=Rivulogammarus pulex, Gc=Glossiphonia complanota,
Eo=Erpobdella octoculata, Dg=Dugesia gonocephala, Lt=Lumbricus terrestris, Vc=Valvata cristata,
Sc=Spaerium corneam).
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فصررل قرار گرفته اند .در تحلیل تشررخیصرری دو محور
اول بیش از  87درصرررد از واریانس را توضررریح دادند
(جدول  .)9شررکل 6نشرران میدهد که فصررل تابسررتان
بیشرترین تفاوت را با فصررل زمسررتان دارد و دو فصل
بهار و پاییز تا حدودی از لحا جوامع ماکروبنتوزی به
هم شبیهاند.

در بررسررری ارر فصرررلهرا بر بزرگ بیمهرگان
کفزی آزمون  MANOVAنشان داد که بین وضعیت
ماکروبنتوزها در فصلهای مختلف اختالف معنیداری
وجود دارد (آمرراره ویلکز-المبردا = < 7/772 ،7/770
 )Pو اندازه گیری صررحت طبقه بندی نشرران میدهد
هر  6گروه فصرلی صد در صد به طور صحیح در چهار

جدول  .9مقادیر ویژه بدست آمده از تحلیل تشخیصی برای داده های مربوط به ایستگاههای نمونه برداری

محور



2
1
0

27/867
5/527
0/600

 به عنوان %
56/216
10/520
28/067

درصد تجمعی 
56/216
82/667
277/777

شکل .4مقایسه تغییرات فون بزرگ بیمهرگان کفزی در فصول مختلف = 1( .فصل بهار = 1،فصل تابستان =3 ،فصل پاییز =4 ،فصل
زمستان).

در بررسی ارر همبستگی شاخصها بر
ماکروبنتوزها در فصلهای مختلف مشخص گردید که
شاخص شانون -واینر با شاخص EPT/Chir
همبستگی مثبت داشته و نمودار آنها همسو با یکدیگر
است .همچنین این شاخصها با حشراتی نظیر نظیر
sp.
sp.

sp.،Epeorus

،Ephemerella

Dicronata sp. ،Rhiacophila

 simulium sp.و رده  Hirudineaهمبستگی
مثبت و با برخی دیگر نظیر Hydropsyche
Valvata sp. ، Dugesia sp.،istabilis
، Rivulogammarus sp.، spaerium sp.،
 Chironomus sp.همبستگی منفی و با حشراتی
مانند،Limnophilus luntas ،Agrion vigro
 Hydropsyche angostipeniارتباطی ندارند
(شکل .)5
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شکل  .5همبستگی شاخصهای شانون – واینر و EPT/Chirبر ماکروبنتوزها در فصول مختلف.
(Es=Epeorus sp., Br=Beatis sp., Rs=Rhitrogena semicolorata, Ev=Ecdyonurus venosus, Et= Ecdyonurus
=torrentis, Hs= Heptagenia sulphurea, En=Ephemerella notata, cs= Chironomus sp., Ss=Spanitoma sp., Ls
Limnophora sp., Sp=Simulium sp., Ds=Dicronota sp., Ts=Tabanus sp., Rd=Rhiacophila dorsalis,
Hi=Hydropsyche instabilis, Ha= Hydropsyche angustipensis, Li=limnephilus lunatus, Av=Agrion virgo,
Lg=Leuctra geniculata, Ct=Chloroperla tripunctata, Rp=Rivulogammarus pulex, Gc=Glossiphonia complanota,
Eo=Erpobdella octoculata, Dg=Dugesia gonocephala, Lt=Lumbricus terrestris, Vc=Valvata cristata,
Sc=Spaerium corneam).

 .4بحث و نتیجه گیری
براسرراس نتایج ،الرو حشرررات آبزی فون غالب
کفزیان رودخانه را نسرربت به سررایر گرو های جانوری
نشران داد که احتماالً بدلیل کوهستانی بودن منطقه و
وجود گونرره هررای گیرراهی و درخترران زیرراد در اطراف
رودخرانره بوده کره برگهای این گیاهان وارد رودخانه
شده و به عنوان دتریتوس که غذای اصلی این جانوران
اسرت ،مورد تغذیه الرو حشرات آبزی قرار میگیرند که
ایرن مورد بررا نتررایج محققین دیگر مطررابقررت دارد
( Loch et al.,1996; Pipan, 2000; Pillay,
.)2007; Naderi et al. 2011
پسررراب مزارع پرورش مراهی میتوانررد یکی از
عوامرل اررگرذار در تغییر سررراختار و ترکیب جمعیت
بزرگ بیمهرگان کفزی باشد .از آنجا که مزرعه تکثیر
و پرورش ماهی مورد مطالعه در قسرررمت باالدسرررت
رودخانه انتخاب شرده و هیچ آالینده دیگری از سراب
رودخرانه تا ورودی کارگاه به رودخانه وارد نمیشرررود
میتوان بیان داشررت که افزایش گروه های حسرراس و
کاهش و یا غیبت گروههای مقاوم از قبیل شیرونومیده
در ایستگاه ورودی وکاهش گروههای حساس و افزایش

یا حضرور این گروهها در ایسرتگاه خروجی صرفاً ناشی
از افزایش مواد آلی در پسررراب کارگاه پرورش ماهی
اسررت که موجب تغییر سرراختار و ترکیب جمعیتی
ماکروبنتوزها گردیده اسرررت که این نتیجه با نتایج
محققین دیگر در سررایر رودخانه های ایران و جهان
مطابقت دارد ( Gowen et al., 1991; Loch et
;al., 1996; Fries and Boweles, 2002
Naderi et al., 2011; Mahboobi et al.,
)2012
براساس نتایج بیشترین تراکم بزرگ بیمهرگان
کفزی در فصلهای پاییز و تابستان بود .در فصل
تابستان تراکم در ایستگاه خروجی نسبت به ایستگاه
ورودی کاهش یافته که نشانه تاریر منفی مواد آلی
پساب بر جمیت ماکروبنتوزها میباشد .بطور کلی
افزایش مواد آلی و فاقد اکسیژن شدن کف اررات منفی
بر ماکروبنتوزها دارد ).(Yokoyama et al., 2007
ولی به تدریج با فاصله گرفتن از ایستگاه خروجی بر
تراکم ماکروبنتوزها در ایستگاه شماره  0و  6که با
فاصله  577و  2777متری از خروجی قرار گرفته اند،
افزوده میگردید .الزم به ذکر است که آالینده خارجی
دیگری در فاصله ایستگاه های پس از خروجی به
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رودخانه وارد نمی شود بنابراین رودخانه طی این
فواصل کوتاه نیز فرصت خودپاالیی و ترمیم جمعیت
ماکروبنتوزی خود یافته و تراکم جمعیت آنها احیا شده
است .این تغییرات در سایر فصول نیز به همین ترتیب
مشاهده شده بطوریکه این کاهش تراکم در فصل بهار،
پاییز و زمستان در ایستگاه خروجی با ورودی قابل
مالحظه و معنی دار است .مزاحمت های غیر طبیعی
مانند آلودگی آلی باعث جابجایی در جمعیت
ماکروبنتوزها میگردد ( .)Loch et al., 1996در
تابستان به دلیل باال بودن تراکم در کلیه ایستگاهها
اختالف معنیدار نبود ولی در زمستان تراکم ایستگاه
خروجی عالوه بر اینکه اختالف معنیداری را با ایستگاه
ورودی داشت و همچنین این اختالف با ایستگاه شماره
 ،6در فاصله یک کیلومتری خروجی نیز معنی دار بود.
احتماالً در زمستان به دلیل کاهش حجم آب و دبی
رودخانه تاریر پساب مشخص تر شده است .این نتایج
به دالیل عنوان شده در باال منطقی بوده و با نتایج
محققین دیگر نیز مطابقت دارد ( Loch et
;al.,1996; Fries and Bowles, 2002
Homewood et al., 2004; Yokoyama et
.)al., 2007; Mhboobi et al., 2012
در بررسرری تثریر پسرراب بر غنای تاکسررونی
مشرخص شرد که غنای تاکسونی در فصل بهار و پاییز
در ایسرتگاه خروجی نسبت به ورودی کاهش داشته و
در ایسررتگاههای با فاصررله  577و  2777متر پس از
خروجی به تدریج افزایش مییابد که این نتیجه به
دلیررل ترراریر مواد آلی بر تغییر سرررراختررار و تنوع
ماکروبنتوزها منطقی به نظر میرسررد و مطالعات دیگر
نیز آن را ترثییرد مینمراید ولی اختالفات معنی دار
نرریسررررت ( Loch et al., 1996; Fries and
 .)Bowles, 2002در ترابسرررتان افزایش جزئی در
غنای تاکسونی ایستگاه دوم قابل مشاهده بود که البته
معنی دار نبود و دلیل آن میتواند به واسرررطه افزایش
گونرره هررای مقرراوم برراشررررد ( Podemski and
Blanchfield, 2006; Yokoyama et al.,
 . )2007; Mahboobi et al., 2012تنها اختالف
معنیدار در این شرراخص بین ایسررتگاههای ورودی و
یک کیلومتری فصرل زمسرتان قابل مشاهده است که
کاهش آن در ایسررتگاه شررماره  2میتواند به دلیل
ویژگیهای سراختاری خاص در محل چشمه باشد که
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در مطرالعات دیگر نیز در ایسرررتگاه های باال دسرررت
رودخررانرره این اختالف هررا بیرران شررررده اسررررت.
( .)Mahboobi et al., 2012اخررتالف جررامعرره
باالدست و پایین دست همچنین ممکن است ناشی از
تفاوت شررررایط بسرررتر و تنوع زیسرررتگاهی باشرررد
( .)Mahboobi et al., 2012درصد  EPTیا گروه
های حسررراس که به شررررایط مناسرررب برای حیات
نیازمندند در ایستگاه خروجی کلیه فصول کاهش قابل
مالحظه و معنیداری داشرررت که این کاهش کامالً
منطقی و توجیه پذیر اسرت و محققین بسیاری اررات
نامناسررب مواد آلی را بر جامعه کفزیان حسرراس بیان
داشررته اند ( Loch et al., 1996; Yokoyama
 )et al., 2007همچنین افزایش درصررد  EPTپس
از طی مسررافتی در مس ریر رودخانه نشرران میدهد که
رودخانه قادر به خود پاالیی و احیا شررررایط مناسرررب
برای ادامه حیات گروه های حساس می باشد.
محاسربه شراخص تنوع شانون -واینر نشان داد
کره اختالف قابل مالحظهای در این شررراخص بین
ایسرتگاهها در فصرول مختلف سال وجود ندارد که در
مطالعات محققین دیگر نیز غالباً به وجود عدم اختالف
معنی دار بین شراخص تنوع شانون -واینر در ایستگاه
های مختلف نمونه برداری اشراره شده است ( Fries
and Bowles, 2002 ; Mahboobi et al.,
 )2012و تنها اختالف معنی دار در این شرراخص در
فصرل تابسرتان بین ایسرتگاه ورودی با سرایر ایستگاه
هاسررت که میتواند به دلیل افزایش تاکسررون های
مقاوم در سرایر ایسرتگاهها و به ویژه ایستگاه خروجی
باشرد ( )Mahboobi et al., 2012که در ایستگاه
ورودی این فصررل بسرریار کم و در برخی تکرارها بطور
کلی غایب بودند .در این شررراخص اطالعات مربوط به
تعرداد گونره هرای متعلق بره یرک جمعیت و فراوانی
نسرربی آن ها با هم لحا شررده اسررت و در حقیقت
تخمینی از ترکیب جمعیت کفزیان میباشررد ،ضررمن
اینکه این شرراخص به تنهایی ارزیابی دقیقی از کیفیت
آب ارائه نمی دهد زیرا ممکن است تنوع در یک مکان
آلوده برابر یا حتی بیشتر از مکان غیر آلوده باشد ولی
در ارر آلودگی ترکیب موجودات تغییر یابد ( Lydy
.)et al., 2000
مطالعات زیادی از شراخص زیستی هیلستهوف
برای طبقرره بنرردی آلودگی آب اسرررتفرراده نموده انررد
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( Lnat, 1993; Entrekin et al., 1999; Lydy
.)et al.,2000; Voelker and Renn, 2000
بررسری شاخص هیلسنهوف نشان میدهد که کیفیت
آب این رودخرانره ،در ایسرررتگراه هرای ورودی کلیه
فصرلها ،خیلی خوب و خوب ارزیابی شده که به دلیل
نمونهبرداری از قسررمت باال دسررت رودخانه میباشررد
ولی در ایسرتگاه خروجی اغلب فصرلها شرایط نسبت
بره بقیره ایسرررتگراههرا افت کرده که در غالب موارد
اختالفات معنیدار نبود و تنها در فصرررل زمسرررتان
ایستگاه خروجی افزایش قابل مالحظه و معنیداری با
سایر ایستگاه ها دارد که احتماالً به دلیل کاهش حجم
آب میباشررد که کاهش کیفیت آب را در ایسررتگاه
خروجی بارزتر نشان میدهد ( Mahboobi et al.,
 (.2012همچنین ازیابی کیفیت آب در این ایسرررتگاه
مناسررب ارزیابی شررده بود ولی در سررایر ایسررتگاه ها
خیلی خوب و خوب بود که این موضرروع اهمیت دبی
آب در رقیق سرازی پساب و کاهش ارر پساب را نشان
میدهد .بنابراین رقیق سرازی پساب و طی مسافتی از
خروجی کارگاه اگرچه باعث بهبود شررررایط و کیفیت
آب میگردد ولی در بررسری ارر ایستگاه_ها بر جوامع
بزرگ بی مهرگان کفزی از طریق تحلیل تشررخیصرری
مشخص گردید که تاریر پساب بر جوامع ماکروبنتوزی
قطعی بوده و فون رودخرانه را تغییز میدهد بطوریکه
پس از طی مسافتی از خروجی پساب ،ماکروبنتوزهای
ایسرررتگاه آخر با ورودی تفاوتشررران معنیدار اسرررت.
همچنین در بررسرری ارر ایسررتگاه ها بر ماکروبنتوزها،
همسرو نبودن نمودار همبسرتگی دو شراخص شانون-
واینر و  EPT/Chirرا میتوان برره افزایش گروههررای
مقاوم نظیر شرریرونومیده نسرربت داد زیرا همانطور که
اشراره گردید از آنجا که شاخص شانون.-واینر،شاخص
تنوع اسرررت ،افزایش آن میتوانررد برره دلیررل افزایش
تاکسررون_های مقاوم باشررد به همین دلیل میزان این
دو شررراخص برا یکردیگر همسرررو نبوده و نمودارهای
همبستگی آنها خالف جهت همدیگر خواهد بود.
در بررسرری ارر فصررلها بر ماکروبنتوزها با توجه
به تفاوت قابل توجه بین فصررلهای مختلف میتوان به
صحت طبقه بندی و اختالف معنی دار ماکروبنتوزهای
بین فصرول پی برد .تشابه حدودی ماکروبنتوزهای دو
فصررل بهار و پاییز را میتوان به یکسرران بودن شرررایط
آب و دبی آب در این فصررول نسرربت داد و تفاوت زیاد

ماکروبنتوزهای فصل تابستان با سایر فصول را میتوان
به کاهش دبی آب در این فصررل و طبعاً افزایش اررات
آالینردگی پسررراب در این زمان مرتبط دانسرررت .ارر
همبستگی شاخص های شانون –واینر و EPT/Chir
در فصرررول مختلف با یکدیگر همسرررو بوده و با غالب
تاکسرون های حسراس همبستگی مثبت و با تاکسون
های مقاوم همبسررتگی منفی دارد که نشرران میدهد
این دو شراخص برخالف ارر ایسررتگاهها در بررسی ارر
فصررول با همدیگر همبسررتگی مثبت دارند که منطقی
میباشد.
نتایج نشران داد در بیشرتر مواقع کیفیت پساب
خروجی کارگاه تا حد معنیداری نسررربت به ورودی
کاهش می یابد .مطالعه شاخص های زیستی مرتبط با
ماکروبنتوزها نشررران داد که آالیندههای موجود در
پساب در درازمدت باعث کاهش کیفیت آب و تاریر بر
محیط زیسررت کفزیان گردیده اسررت بطوریکه کاهش
فراوانی و غنای تاکسونی ماکروبنتوزها در ایستگاههای
خروجی کررارگرراه مشرررهود بود .همچنین بررسررری
ماکروبنتوزها در ایسرررتگاه خروجی در مقایسررره با
ایستگاههای دیگر نشان میدهد که در یک کیلومتری
پایین دسررت رودخانه تاریر مواد آلی بر ماکروبنتوزها
کاهش یافته و در بسرریاری موارد کیفیت آب همانند
ایسررتگاه ورودی شررده که میتواند به دلیل دبی باالی
رودخانه و سرررعت جریان آب باشررد که باعث رقیق
شرردن مواد آلی و مطلوب شرردن شرررایط میگردد به
نحوی که میتوان بیان داشرررت که این قسرررمت از
رودخانه قابلیت خودپاالیی و احیاءجمعیت بزرگ بی
مهرگان کفزی را خواهد داشررت ولی نتایج نشرران داد
که به طور کلی فون رودخانه تغییر کرده و پس از طی
مسافت یک کیلومتر نیز شبیه ورودی نمیگردد.
بدیهی اسررت کلیه آالینده نظیر فاضررالبها و
پسرراب ها میتواند بر کیفیت آب و موجوداتی که در
آن اکوسرریسررتم آبی میزیند مؤرر باشررد اما مدیریت
صرحیح یکی از عوامل مهمی اسرت که میتواند میزان
این تهدیدات را به حداقل برسررراند .شررراخص های
زیسرررتی با تثکید بر گروه های شررراخص بیمهرگان
کفزی تفاوتهای کیفی آب در ایستگاههای مختلف را
بره خوبی نشررران دادند که برآیند این تغییرات ایجاد
شرده در قالب تشرابه شراخصهای زیستی بیمهرگان
کفزی در ایسررتگاهها و زمانهای مختلف نشرران دهنده
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 مسرررلمث هرچه عوامل مخرب.را بره حداقل رسرررانید
محیط رودخررانرره بیشرررتر برراشررررد جوامع کفزیرران
عکسالعمرلهرای شررردیدتری بروز میدهند بنابراین
پیشررنهاد میگردد تثریر سررایر عوامل آالینده و اررات
توأمان آنها در رودخانه بررسررری گردد تا وضرررعیت
آلودگی و کفزیان و خودپاالیی رودخانه در شررررایط
دیگر و در قسمتهای پایین دست رودخانه نیز مشخص
.گردد

تثریر آلودگی ناشری از پسرراب مزرعه در کلیه شاخص
 در.های مورد اسررتفاده در ایسررتگاه خروجی میباشررد
 تثریر،مجموع با نتایج حاصررله از ترکیب شرراخص ها
پسراب بر رودخانه گاماسیاب مشهود بود زیرا در غالب
موارد ایستگاه خروجی نامناسب ترین شرایط را داشته
 میتوان،است ولی باتوجه به توان خودپاالیی رودخانه
با مدیریت بهتر شرررایط مناسررب تری را برای آبزیان
فراهم نمود و تثریر پسرراب بر کفزیان و تغییر فون آنها
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