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چکیده
تاالب هشیالن در  36کیلومتری شمال غربی شهر کرمانشاه قراردارد .در این مطالعه با هدف شناسایی موجوودا کزو ی
حاشیهی تاالب از چهار ایستگاه نمونهبرداری انجام شد .براساس برآوردهوای بوه دسو آموده مطواب بوا شواص هوای
هلسینهوف و درصد  ،EPTآب حواشی تاالب به شد آلوده بوده و شرایط زیستی نامناسبی دارد به طوری کوه کواه
تنوع گونهای و فراوانی گونههای مقاوم به کمبود اکسیژن به وضوح مشاهده میگردد .به نظر میرسد اف ای فعالی های
انسانی و کشاورزی در اطراف تاالب هشیالن و کمبود بارش در چند سال اصیر باعث ایجاد آلودگی بواال در تواالب شوده
اس  .شاص های زیستی و سنج های آزمایشگاهی با استزاده از نرم اف ارهای  Excelو PASTمحاسبه و مورد ارزیوابی
قرار گرف  .تشابه بین ایستگاههای مورد مطالعه براساس حضور کز یان و شاص های به کاربرده شده با استزاده از آنالی
صوشهای محاسبه شد .با توجه به نتایج ،تنوع گونهای کاه و تعداد گونههای مقاوم به کمبود اکسیژن افو ای داشو ،
در سه ایستگاه مورد بررسی راسته  Oligochaetaبیشترین حضور را در بین کز یوان داشو  .همننوین در ایسوتگاه اول
صانوادههای  Chironomidaeو  ،Tubeficidaeدر ایستگاه دوم و سوم صانوادههوای  Tubeficidaeحواز بیشوترین تعوداد
بودند .در ایستگاه چهارم فراوانی غالب متعل به راسته  Dipteraو صانوادههای  Chironomidaeبوده اس .

مقدمه
مطالعا لیمنولوژیک و هیدروبیولوژیک ،شامل مطالعا فی یکوشیمیایی ،باکتریولوژیک و بیولوژیک آبها اس که در این میان
مطالعا بیولوژیک از اهمی ویژهای برصوردارند ،زیرا میتوان به وسیله آن و با کمک سایر مطالعا  ،قضاوتی منطقی و معقول از یک
اکوسیستم ارازه داد (.)Ahmadi and Nafisi, 2001
از وقایع مهم در بومسازگان آبی مطالعه آثار آلوودگیهوا روی کیزیو آب ،تنووع و پوراکن زیسوتی کز یوان رودصانوههوا مویباشود
( .)Humpesch and Fesl, 2002مطالعه و بررسی ساصتار جوامع کزو ی در اکوسیسوتمهوای آبوی جایگواه صاصوی در بررسویهوای
اکولوژیک موجودا آب ی به صود اصتصاص داده اس  .جانداران معمول آبها و کز یان مجبور هسوتند ،در منواط آبمورده ماننود
سطوحی از سنگها ،که پش به جریان آب اس و یا در منطقه حیاتی در کف بستر قرار گیرند .هر یک از این موجودا مویتواننود
بیانگر تغییر وضعی کمی و کیزی رودصانه در طی گذر زمان باشند .رودصانهها از نظر مجامع زیستی ویژگیهای صواص صوود را دارا
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هستند و این ویژگیها نی قابل تعمیم به سایر منابع آبی نمیباشد .اهمی کز یان نه تنها به جه حضور آنهوا در زنجیوره غوذایی
میباشد ،بلکه وجود یا عدم برصی از گونههای کز ی نشاندهندهی کیزی آب از نظر میو ان آلوودگی و یوا عودم آلوودگی مویباشود.
بیمهرگان کز ی از نظر مقاوم در برابر شد آلودگی و کاه اکسیژن با یکدیگر متزاو بوده و در موورد بعضوی از گونوههوا ایون
تزاو ملموستر اس  .بعضی از گونهها در آبهای کامال تمی و عاری از هر گونه آلودگی و بعضی در آبهای با آلودگی زیاد قادر بوه
ادامه حیا هستند .حشرا آب ی که بی از  % 60گونهای را در جوامع کز یان درش تشوکیل مویدهنود ،مویتواننود بوه عنووان
شاصصی از شرایط محیطی و کیزی آب(مانند شاص  )EPTمورد استزاده قرار گیرند (.)Cooper and Knight, 1991
ب رگ بیمهرگان کز ی به عنوان یک شاص زیستی بیانکنندهی شرایط حاکم بر محیط ) (Biotic indexزندگی صود هستند و از
سوی دیگر در رژیم غذایی ماهیان رودصانهای و همننین ماهیان رودکوچ دریایی نق بس ایی دارند .بدین جه تعیین تنوع ،فراوانی
و تغییرا فصلی آنها نق به س ایی در تعیین توان تولید طبیعی نهایی رودصانه ،تقسیمبندی رودصانه از نظر آلودگی )ساپروبی( و
قضاو نهایی بر این اکوسیستم صواهد داش ( .)Ahmadi and Nafisi, 2001همننین چون پراکن ب رگ بیمهرگان آب ی با
عم های متزاو آب ،می ان اکسیژن محلول ،مواد آلی و دماهای مختلف ارتباط دارد ،از آنها بهعنوان شاص آلودگی آبهای راکد
و جاری استزاده میشود.
تاالب هشیالن یکی از مهمترین تاالب های کشور و استان کرمانشاه اس  .در محدوده تاالب هیننوع درص صودرویی وجود ندارد،
تنها گونهی بید  Salix sp.به صور صیلی پراکنده و بسیار اندک در چند نقطه از حاشیه تاالب روزیده اس  .اما این تاالب از پوش
گیاهی غنی اس  .گیاهان علزی روزیده شده در تاالب به سه گروهاصلی تقسیم میشوند که عبارتند ازالف :آبرس ها شامل سیم
واش  ،Ceratophylum demersumنیلوفر آبی  ، Nympheaعدسک آبی  ،Lemna trisulaب واش  ،potamogeton Sppانواع
نی  ،Phragemites australisلوزی  ،Typh australisبوالغوتی  Nesturtium officinalو پونه آبی  Meatha aquaticaو سه کوله صی
Tarpa natans؛ ب :مرداب رس ها مثل ه ارنی Butamus umbellats؛ ج :گیاهان حاشیهای شامل چند گونه جگن نظیر Carex
 C. divulsa ،distanceو  C. hispidaو گونههایی نی از صانواده  Juncaceaeو صانواده پنیرک  .Malvaceaeعالوه بر گیاهان تعداد
زیادیخ نده بویژه مارها نظیر مار آبی  Natrix natrixو مار چلیپر  Natrix tessellateدر تاالب وجود دارند .الکپش ص ری و الک
پش مهمی دار نی در این زیستگاه به وفور مشاهده میشوند .همننین از سوسمارها آگاما ،مارمولک و احتماالً سمندر را نی میتوان
یاف  .از گونههای عمده ماهیان تاالب ،میتوان به عروس ماهی ،سیاه ماهی ،سزید کولی ،زردک و سس ماهی از صانواده کپورماهیان
( )Cyprinidaeاشاره کرد .عالوه بر این گونه های غیر بومی کپور پرورشی ( )Cyprinus carpioو ماهی قرم ()Carassius auratus
در محیط تاالب رها سازی شدهاس  ،نی در تاالب مشاهده میشود .با توجه به اهمی تاالب هشیالن ،تاکنون مطالعهای روی
ساصتار جوامع کز یان حاشیهی تاالب هشیالن بر پایه شاص های زیستی صور نگرفته اس لذا این مطالعه برای بررسی این
موضوع هدف گذاری گردید.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

تاالب هشیالن در فاصله  36کیلومتری شمال غربی شهر کرمانشاه قرار گرفته و  1310متر نی از سطح دریا ارتزاع دارد.
نمونهبرداری

نمونهبرداری از کز یان به صور تصادفی ،در سه تکرار و با استزاده از سوربر سمپلر ( )Surber samplerانجام شود .در هور ایسوتگاه
دهانهی سوربرسمپلر به سم باالدس جریان قرار داده شد .قاب تور در رسوبا فرو رفته و محکم گردد .مساح قورار گرفتوه در
قاب سوربر سمپلر در جریان آب شستشو داده شد تا تمامی موجوداتی که در سطح سنگها و بستر زیرین قرار داشوتند ،وارد توور
شوند .همننین قسم هایی از بستر با استزاده از گرب( )Grabنمونهبرداری شد .سوپس نمونوههوا در الوک بوا چشومهی توور 500
میکرون با آب شستشو داده شدند ،تا محتویا تور وارد الک شود ،سپس محتویا الک توسط جریان آب شسته شد تا گل و الی و
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رسوبا احتمالی صارج شود .در نهای موجودا درون الک به ظروف نمونهبورداری منتقول شوده و توسوط الکول %70یوا ترکیوب
رزبنگال و الکل تثبی شدند .برچسب مشخصا بر روی هر ظرف نصب شد .و نمونهها به آزمایشگاه منتقل گردید.
مطالعات آزمایشگاهی

در آزمایشگاه پس از شستشوی مجدد نمونهها در الوک بوا مو ( 500میکورون) جداسوازی نمونوههابوه صوور گروهوی در زیور
استریومیکروسکوپ صور گرف  .پس از جداسازی گروهها ،توسط میکروسکوپ (با ب رگنمایی  4برابر) با استزاده از کلید شناسایی
بیمهرگان رودصانهای ( )Key to Aquatic Invertebratesنمونهها شناسایی و در نهای شمارش شد.
روشهای تجزیه و تحلیل اطالعات

نتایج به دس آمده در نمونهبرداریها و سنج های آزمایشگاهی با استزاده از نرم اف ارهای  Excelو PASTو با استزاده از شاص
های زیستی مورد تج یه و تحلیل آماری قرارگرف که به صور مشروح عبارتند از:
شاص هلسینهوف یا FBI
که در آن  nکل صانوادهها ix ،می ان تحمل هر صانواده it ،تعداد افراد هر صانواده اس  .نحوه تزسیر در ارتباط بوا نتوایج حاصول از
این شاص در جدول  1ارازه شده اس .
جدول  :1ارزیابی کیفیت آب بر اساس شاخص هلسینهوف یا FBI
میزان شاخص بیولوژیکی FBI

کیفیت آب

0-3/75
3/76-4/25
4/26-5
5/01-5/75
5/76-6/50
6/51-7/25
7/26-10

عالی
صیلی صوب
صوب
نسبتا صوب
نسبتا ضعیف
ضعیف
صیلی ضعیف

شاص  EPTکه اساس آن بر حضور صانوادههای  Ephemeroptera, Plecoptera, Trichopteraمویباشود و براسواس فرموول زیور
محاسبه میگردد.

که در آن  Nsتعدادکل صانوادهها N EPT ،تعداد کل صانوادههای یک روزهها ، ،بالموداران اس .
شاص  EPTبا آلودگی آب رابطه عکس دارد و می ان آن با آلودگی آب کاه می یابد .همننین برای محاسبه درصد شبه بین
ایستگاههای مورد مطالعه از نرم اف ار  PSATو آنالی صوشه ای استزاده شد.
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نتایج
باتوجه به نتایج در ایستگاه اول مورد بررسی در تاالب هشیالن چهار گروه از کز یان شناسنایی شد که بیشترین و کمترین فراوانی بوه
ترتیب با تعداد  54و یک عدد متعل به صانوادههای  Tubeficidaeو  Caenidaeبود (شکل .)1

شکل  :1فراوانی جانوران شناسایی شده در ایستگاه اول هشیالن

در ایستگاه دوم دو گروه از کز یان شناسایی شد که بیشترین و کمترین فراوانی به ترتیب  24و  10عودد متعلو بوه صوانوادههوای
 Limnaeidaeو  Chironomidaeبود (شکل .)2

شکل  :2فراوانی جانوران شناسایی شده در ایستگاه دوم هشیالن

در ایستگاه سوم سه گروه از کز یان شناسایی گردید که بیشترین و کمترین فراوانی به ترتیب  193و  1عدد ،متعل به صانوادههوای
Tubeficidaeو  Erpodellidaeبود(شکل .)3
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شکل  :3فراوانی جانوران شناسایی شده در ایستگاه سوم هشیالن

در ایستگاه نی هز گروه از کز یان شناسایی شد که بیشترین و کمترین فراوانی به ترتیب با  193و  1عدد متعل بوه صوانوادههوای
Tubeficidaeو  Erpodellidaeبود(شکل .)4

شکل  :4فراوانی جانوران شناسایی شده در ایستگاه چهارم هشیالن

در ارزیابی شاص هلسینهوف به ترتیب مقادیر  8/01 ،8 ،7/99و  7/93برای ایستگاههای اول الی چهارم به دس آمد که همگی
وضعی کیزی نامطلوب آب را نشان میدهند(شکل .)5
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FBA
8.02
8.00
7.98
7.96
7.94
7.92
7.90
7.88
H4

H3

H1

H2

شکل  :5میزان عددی هر ایستگاه براساس شاخص هلسینهوف

در محاسبه شاص درصد EPTبه ترتیب مقادیر  0،0 ،1/11و  1/86برای ایستگاههای اول الی چهارم به دس آمد که وضعی
کیزی آب را در تمام ایستگاهها بسیار ضعیف نشان میدهند (شکل .)6

EPT%
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
H4

H3

H1

H2

شکل  :6میزان عددی هر ایستگاه بر اساس شاخص درصد EPT

در جدول  2تاکسون های شناسایی شده در هر ایستگاه به تزکیک به نمای در آمده اس  .همننیبن در شکل های  7الی 10
می ان تشابه ایستگاههای مورد ارزیابی با استزاده از شاص های مورد مطالعه به نمای درآمده اس .
جدول  :2جانوران شناسایی شده و حاضر در هر ایستگاه
ایستگاه

Caenidae

Chironomidae

1

*

*

Eropodellidae

Gammaridae

Glosiphonidae

Limnaeidae

*

Tubeficidae
*

2

*

*

3

*

*

4

*

*
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شکل  :7میزان تشابه بین تاکسون ها در بین ایستگاههای

شکل  :8میزان تشابه ایستگاههای مورد ارزیابی با استفاده از

مورد ارزیابی

شاخص هلسینهوف

شکل  :9میزان تشابه ایستگاههای مورد ارزیابی با استفاده از

شکل  :10میزان ارتباط کفزیان شناسایی شده در هر ایستگاه

درصد EPT

بحث
حضور موجودا در اکوسیستم تابعی از شرایط محیطی حاکم بر آن اکوسیستم اس و با استناد بر آنان میتوان ارزیابی سریع و
اجمالی از اکوسیستم تح مطالعه داش  .براین اساس مطالعا زیس شناصتی مختلزی توسط محققان روی رودصانههای ایران و
صارج از کشور انجام شده اس ( Ahmadi et al., 2000; Ebrahim Nejad, 2003; Ebrahim Nejad and Niko, 2004, Ghane et
.)al., 2006; Gorgipour et al., 2007; Humpesch and Fesl, 2002
با توجه به اف ای فعالی های انسانی و کشاورزی در اطراف تاالب هشیالن و کمبود بارش در چند سال اصیر بروز شرایطی با
آلودگی باال دور از انتظار نیس  ،در این جا نی با توجه به دادههای به دس آمده ،کاه تنوع گونهای و وفور حضور گونههای
مقاوم به کمبود اکسیژن مشاهده گردید .به صور کلی در سه ایستگاه مورد بررسی راسته  Oligochaetaبیشترین حضور را در بین
کز یان داشته اس  ،که در ایستگاه اول شامل صانوادههای  Chironomidaeو  ،Tubeficidaeدر ایستگاه دوم و سوم شامل صانواده
های  Tubeficidaeبوده اس  .در ایستگاه چهارم فراوانی غالب متعل به صانوادهی  Chironomidaeاس .
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 به دس7/93  و8/01 ،8 ،7/99 شاص هلسینهوف محاسبه شده برای ایستگاههای اول و دوم و سوم و چهارم به ترتیب مقادیر
 محاسبه شده برای ایستگاهها به ترتیبEPT  همننین شاص درصد.آمد که همگی وضعی کیزی بسیار ضعیف را نشان میدهند
 به دس آمد که نشانگر وضعی بسیار ضعیف کیزی آب را در تمام ایستگاههاس پی از این نی1/86  و0،0 ،1/11 مقادیر
Javanshir et al., 2008; Jorjani et al., 2008; Khanipour, 1991; Leunda et ;( نتایج مشابهی در مطالعا دیگر بدس آمده بود
.)al, 2009; Mirzajani et al., 2008; Nawan Maqsoodi et al, 2003; Rahimi Bashar, 2001
) نشان داد که بیشترین و کمترین تنوع جانوری به ترتیب در ایستگاههای چهارم و6  (شکلEPT نتایج حاصل از شاص درصد
 براساس حضور گروههای. همننین بیشترین و کمترین فراوانیها به ترتیب در ایستگاههای سوم و دوم مشاهده گردید، دوم اس
 می ان تشابه بین چهار ایستگاه بر اساس آنالی صوشهای موید آن اس که ایستگاههای یک و دو تشابه بیشتری،)7 جانوری (شکل
. در حالی که ایستگاه سوم تزاو بیشتری را با دیگر ایستگاهها نشان میدهد،دارند
) نی نشان داد که ایستگاههای دو8 می ان تشابه بین چهار ایستگاه با توجه به شاص هلسینهوف بر اساس آنالی صوشهای (شکل
 می ان تشابه بین چهار ایستگاه با.و سه تشابه بیشتری دارند و ایستگاه چهارم بیشترین تزاو را با دیگر ایستگاهها نشان میدهد
) نی نشان میدهد که ایستگاههای دو و سه و ایستگاههای یک و9  بر اساس آنالی صوشهای (شکلEPT توجه به شاص درصد
.چهار متشابه می باشند
 به طور کلی تمامی ایستگاهها در شرایط زیستی نامساعدی قرار دارند و در این بین ایستگاههای،برآوردهای می ان تشابه ایستگاهها
دوم و سوم بدترین شرایط را دارا بوده در نتیجه تنوع گونهای نسب به دو ایستگاه دیگر پایینتر اس ایستگاههای یک وچهار
.نسب به دو ایستگاه دیگر شرایط کمی بهتر را داشته و تعدادی کز ی دیگر البته به صور نادر در صود دارند
منابع
Ahmadi M., Karami M. and Kazemi R. Z. (2000). Determination of mass and estimation of production in the
rivers of Aghdasht and Kordan. Iranian Natural Resources Journal, 3, 53-61.
Ahmadi M. R. and Nafisi M. (2001). Identification of Invertebrate indicator organisms in current waters. Khabir
Publications, 240pp.
Cooper C. M. and Knight S. S. (1991). Water quality cycles in two hill land streams subjected to natural,
municipal, and non-point agricultural stresses in the Yazoo Basin of mississippi, USA (1985-1987). .
Internationale Vereinigung für theoretische und angewandte Limnologie: Verhandlungen, 24(3), 1654-1663.
Ebrahim Nejad M. (2003). Diversity and frequency of large invertebrates and biological indicators of
Zayandehrood River. Iranian Journal of Biology, 3, 15-31.
Ebrahim Nejad M., Niko H. (2004). Taxonomic identification and distribution of the large invertebrates of the
Marbur River in Isfahan province. Iranian Journal of Biology, 17(3), 53-64.
Ghane A., Ahmadi M. R., Ismaili A. and Mirzajani A. S. R. (2006). Bioaccumulation of the Chafrud River
(Gilan Province) Using the Macrobenthous Population Structure. Science and Technology of Agriculture and
Natural Resources, 47(1), 123-136.
Gorgipour A., Asadi M. and Hasanpour B., (2007). Limonological study of Zohreh River in Kohgiluyeh and
Boyer Ahmad Province. Journal of Research and Development in Animal and Aquatic Sciences, 74, 94-105.
Humpesch U.H. and Fesl C. (2002). The effect of riverbed management on the habitat structure and Macro
invertebrates community of a ninth order river, in Austria. Archir fur Hydrobiology. Large Rivers, 13(1), 29-46.
Javanshir A., Shapoori M. and Jamili S., (2008). Diversity of Benthic Invertebrates Fauna and Secondary
Production in Southern Caspian Sea Basin, Case Study of Tajan River Estuary. Journal of Fisheries and Aquatic
Science, 3(6), 353-365.
Jorjani S., Ghelichi A., Akrami R. and Kheirabadi V., (2008). Bioassessment index and Macrobenthoses fauna of
Madarsu Stream, National Park of Golestan. Fisheries Magazine, 2(1), 87-98.
Khanipour A. A., (1991). Lyminological study of Pole Rood River. University of Natural Resources Karaj, 64(3),
212-227.
Leunda P.M., Oscoz J., Miranda R. and Arino A.H., (2009). Longitudinal and seasonal variation of the benthic
macroinvertebrate community and biotic indices in an undisturbed Pyrenean river. Ecological Indicators, 2, 5263.

1397  بهار/1  شماره/ دوره ششم/شیل/ 16

مقدم و همکاران

...بررسی ساختار جوامع کفزیان حاشیهی

Mirzajani A., Ghane Sassan Sarai A., khodaparast Sharifi H., (2008). Quality assessment of rivers leading to
Anzali wetland based on benthoses communities. Journal of Ecology, 5, 31-45.
Nawan Maqsoodi M., Ahmadi M. R., Keivan A., (2003). Study of production potential based on diversity and
abundance of rocks in the river of Shamrood. Siahkal -123. Iranian Fisheries Science magazine. 12(2), 128-138.
Rahimi Bashar M.R., (2001). Estimation of natural production potential of Benthos in the Pulrood River. Research
and construction magazine, 53, 104-111.

https://shilsj.ut.ac.ir

17

1397  بهار/1  شماره/دوره ششم

 انجمن علمی دانشجویی دانشگاه تهران- مجله علمی تخصصی شیل

Investigating the structure of the benthic communities in around the Hashilan
wetland based on biological indices
Mona Moghadam
1

1*,

Samira Keyany1, Saeed Pahlevani1, Kiyadokht Rezay2

Department of Aquatic Ecology, Faculty of Environment, University of Environment, Karaj
2
Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj
*Corresponding author: Monamoghadam11@gmail.com

Abstract
Hashilan wetland is located 36 km northwest of Kermanshah. Benthic organisms around the pond to identify which
of the four stations were collected. According to the estimates, based on the obtained the Hilsinhof indexes and EPT
percentages, the marginal water of this wetland is highly polluted and has poor biological conditions, so that the
reduction of species diversity and abundance of oxygen-resistant species is clearly seen. It seems that the increase in
human and agricultural activities around the Hasheylan wetland and the lack of rainfall in recent years has led to
high contamination in the wetland. Biological indicators and laboratory measurements were evaluated using Excel
and Past software. The cluster analysis was used to study the similarity between the stations and the indices used
were also calculated. According to the results of species diversity in benthic communities, decreasing and presence
of resistant species to oxygen deficiency increased, Oligochaeta was the most frequent in the three stations. The first
station Chironomidae and Tubeficidae, in the second and third stations Tubeficidae were very highest level. At the
fourth station, the predominant frequency was Diptera and Chironomidae families
Keywords: Hashilan wetland, Benthic communities, Biological indicator
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