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 چکیده
دگ  وب م  توانند مورد از این رو به عنوان شااا   و و ودند.  زندگ  محی  شاارای  یکنندهبیانو زیساات   شااا   یک عنوان به ماکروبنتوزها

رار نگرفته اساا .  ،اد در ماکروفونای این رود انه تاکنون مورد بررساا  ا مبتن  بر رودوچ  یرود انهاسااتداده ارار گیرند. شاارای  کید  وب در 

 انجام ف ااس وبرداری در دنمونهبررساا  ارار گرف . مورد  1395و بهار  1394پژوهش حاضاار ماکروفونای رود انه وچ  رود در دو ف ااس زمسااتان 

ستگاه پنج .گردید س  مورد منطقه در ای ستداده و با انتخاب برر ستم از ا ستگاه هر جغرافیای  مواعی  GPS سی سیله به بردارینهنمو .شد ثب  ای  و

ستداده شا   هر ایس هاشا   هیلسنهوف بر اساس حضور نمونه .بود کوادرات تگاه در دو ف س در هر ایستگاه تعیین شد. میزان و ودگ  وب با ا

شد. در ستان و بهار معین  شدند 14و   انواده 12ردهد  3 مطا عه این زم سای   شنا شترین فراوان   .گونه از ماکروبنتوزها  شرات و مبی ربوط به ح

و در  .Gammarus spو گونه  Gammaridaeبود. بیشااترین فراوان  در ف ااس زمسااتان مربوط به  انواده  Malacostracaکمترین متعلق به رده 

به دو  انواده  هار مربوط  نه Heptageniidaeو  Gammaridaeف اااس ب نه Ecdyonurus venosusو  .Gammarus spی هاو گو ی هابود. گو

Gammarus sp.  وEcdyonurus venosus ستگاه شتند هادر اکثر ای شا    .در دو ف س وجود دا شترین مقدار  سنهوفبی  مربوط به ف س هیل

ستان با مقدار  شا   مربوط به ف س بهار با مقدار  22/5زم ساس بر بود. 71/0و کمترین مقدار این  ست  شا   ا  نظر از وب کیدی دHFBI زی

 شد.  شگزار( 2 ایستگاه) متوس  و( 4ایستگاه )  وب  یل  و( 5و  1 هایایستگاه) عا   کید  طبقه 3 در هاایستگاه و ودگ  میزان
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Abstract 
Macrobenthos are known as biological indicators of their living environments and can be used as index of 

water pollution in different water resources. Achiroud River located in Gillan province and its macrofauna has 

not been studied yet. So, in the present study, the macrofauna of the Achiroud River in the winter 2015 and 

spring 2016 was examined. Sampling was performed in two seasons of winter 2015 and spring 2016. Five 

stations were selected based on geographical characteristics of the river and each station using GPS system. 

Sampling was quadratic and seasonal. The Hilsenhoff index was determined based on the presence of benthos 

at each station. The water pollution was determined using the Hilsenhoff index in each station in spring and 

winter. The macrobenthos classified into 3 classes, 12 families and 14 species and identified. The most 

frequency was related to insects and the lowest frequency belonged to Malacostraca. The highest frequency in 

the winter belongs to the Gammaridae (Gammarus sp.) and in the spring belonged to the two families 

Gammaridae and Heptageniidae (Gammarus sp. and Ecdyonurus venosus). Species of Gammarus sp. and 

Ecdyonurus venosus were present at the most stations in two seasons. The highest value of Hillsenhof index 

was (5.22) observed in winter and the lowest value of this index was related to spring (0.71). According to the 

HFBI bio-index, water quality in stations 3 and 5 was excellent, in stations 4 was very good and in station 2 

was intermediate.  
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 مقدمه. 1
سیتم زنده اجزاء از یک  عنوان به ماکروفونا  وب  یهااکو

 در و شااده محسااوب ثانویه تو یدات تعیین یهاشااا   از

 موجودات این. ندا مطرح دریای  علوم و شاایالت  تحقیقات

 چندین وب  یهازیستگاه غ،ای  زنجیره از اسمت  عنوان به

 و جابجای  انرژید انتقال و در تغ،یهها ون دارند. مهم نقش

 و کردنمعدن  وب د یهااکوسیستم در مواد غ،ای  چر ش

 و اسااتخرا  وزاد یهاوب در شااده تو یده و   مواد بازیاف 

 کدزیان. کنندم  نقش ایدای  ارج  مواد از عناصااار این

یان جوامع درمهم   نقش قه عنوان به وبز  و دوم یهاحل

شته تو ید زنجیره سوم  کس میزان از اینمایه عنوان به و دا

شااوند م  محسااوب وب کیدی  برای شااا  اا  و تو یدات

(Jorjani et al., 2006; Covih et al., 1999). ماکروبنتوزها 

سیژن کاهش و و ودگ  شدت برابر در مقاوم  نظر از  با اک

 درها گونه بعضااا  که طوری به هساااتندد متداوت یکدیگر

 درها گونه بعض  و و ودگ  گونه هر از عاری و تمیز یهاوب

 مطا عات. هستند حیات ادامه به اادر زیاد و ودگ  با یهاوب

س  کید  وکم   اطالعات شامس بیو وژیک کم   مطا عه. ا

 اس د مشخ  مسیر یک در موجودات تراکم تخمین شامس

 با ابس از که ایسااتگاه هر در بردارینمونه توساا  عمس این

سای  سپس و شده مشخ  وماری یهاروش ها نمونه شنا

 بردارینمونه یهاایسااتگاه تعداد ادر هر. گیردم  صااورت

 گیردد انجام بیشااتری دا  با بردارینمونه و باشااد بیشااتر

هد تردایقکم   بروورد عات. بود  وا طا   میزان درکم   م

 در زیادی تداوت اگر. دارد نقش رود انه یک و ودگ  تعیین

 دیده ابل  بردارینمونه به نساااب ها نمونه تعداد کاهش

 سریع تغییر به نسب  موجودات این حساسی  نشانه شودد

 اکسااایژن کاهش و و ودگ  ایجاد و محیط  عوامس از یک 

 از  اص  مناطق در وجودشان باموجودات  این اغلب. اس 

نه طول یانگر رود ا قه نوع  ب ندیمنط  وب مسااایر در ب

 کردنمشااخ  در موجودات این اهمی  بر هسااتند. عالوه

گانگروه از ب  این دهاوب و ودگ  میزان یه در مهر غ،  ت

یان عداد بروورد و ماه ی  پروریوبزی اسااات ند  اهم دار

(Davide and Macro, 2010) .های  هایوب ماکروبنتوز

شمار م   زنده غ،اهای ترینمهم از یک  عنوان به جاری به 

(. Pazira et al., 2008) کنندم  تغ،یه ونها از ماهیان روند و

 (Biotic indexزیست  ) شا   یک عنوان به ماکروبنتوزها

هسااتند   ود زندگ  محی  بر حاکم شاارای  یکنندهبیان

(Gharibkhani et al., 2008).  مالزاده کیدی  وب رود انه

انجام داد و با  1390برداری ماهانه در سااال ماربر را با نمونه

توجه به ماکروبنتوزهای حسااااس به و ودگ  نتیجه گرف  

کیدی  وب رود انه ماربر دارای کیدی  مناساااب  اسااا  

(Molazadeh, 2014). 

Heydari ( کاران ح  عنوان ( 2012و هم تحقیق  ت

 تنوع و ارزیاب  زیساات  رود انه کشااکان رود بر اساااس

. نتایج حاصس از انجام دادندسا تار جمعیت  ماکروبنتوزها 

ع طا  که  هم جام شااااده مبین ون بود   انواده از  26ان

 راسته شناسای  شدند که در این 10مهرگان کدزی در ب 

و  Simuliidae دChironomidae هااایباایاان  ااانااواده

Baetidae یب جزء  انواده ند.به ترت غا ب بود  های 

بررسااا  تغییرات ف ااال  تراکم موجودات  دهمچنین

سا شده حکای  از تراکم حداکثری در ف س بهار و   یشنا

 داش .را تراکم در ف س زمستان  حدااس

 3در فاصااله گیالن  ام روسااتای  در اسااتانن ساارو ت

اسااا . این روساااتا در کنار چابکسااار  کیلومتری جنوب

در ابتدای دامنه کورئه  و رود انهوپ  رود  رود انه پروب

شده از سماموس  و کوها برز  شما   در درون دره احاطه 

ارار  یکالم(  وشااااساااروس  د)مهران کوه جانب چند کوه

رود ی وچ تاکنون ماکروبنتوزهای رود انه گرفته اسااا .

ورد شااناسااای  ارار نگرفته اساا د  ،ا در تحقیق حاضاار م

و  1394ماکروبنتوزهای این رود انه در ف ااول زمسااتان 

 مورد بررس  ارار گرف . 1395بهار 

 

 . مواد و روش کار2

 منطقه مورد مطالعه .2.1
سای  برای  رود دروچ  یرود انه ماکروبنتوزهای شنا

 یهاایسااتگاه از 1395و بهار  1394 زمسااتان ف ااس دو

 بسااتر از بار 5 ایسااتگاه هر در و ایسااتگاه 5) شااده تعیین
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 مساایر طول در و وده یا پاک مناطق اساااس بر) (رود انه

 عرض و طول. شاااد انجام بردارینمونه( رودوچ  رود انه

 تعیین GPS کمک به( 1جدول ها )ایساااتگاه جغرافیای 

 انجام بردارینمونه عملیات ایسااتگاه هر در سااپس و شااد

 .(1)شکس  گرف 

 

 ها را نشان می دهد.رود. * موقعیت ایستگاهدر رودخانه آچی ۵تا  ۱های موقعیت ایستگاه - ۱شکل 

 

 (.۱394-۱39۵رود )های مورد مطالعه در رودخانه آچیخصوصیات جغرافیایی ایستگاه - ۱جدول 

 عرض جغرافیای  جغرافیای  طول برداریهای نمونهایستگاه
از سطح دریا ارتداع 

 (متر)

 رود انهعمق  میانگین
(cm) 

عرض رود انه  میانگین

 )متر(

1 51°56´61´´ 36°98´23´´ 135 35 5/2 

2 51°55´87´´ 36°97´38´´ 122 25 3 

3 51°54´79´´ 36°95´25´´ 110 35 3.2 

4 51°54´73´´ 36°95´07´´ 84 65 4 

5 51°53´40´´ 36°94´66´´ 65 50 3 

 

 بررسی زیستی رودخانه. 2.2
 به ایسااتگاه هر در رود انه زیساات  بررساا  منظور به

بار مترد 5/0×5/0 فلزی کوادرات کمک نه پنج   بردارینمو

گام در. شاااد نه هن مام   کوادراتد برداری توسااا نمو ت

 ی هانمونهتمام   و شدندم  دیده سطح در که ی هانمونه

شته بودنددها سنگ الوه زیر که  در همچنیند. شدند بردا

 به بستر نرم رسوبات متردسانت  10 عمق تا نرم بسترهای

 ا ک( میکرون 500) مترمیل  5/0 چشااامه با ا ک کمک
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 دهانمونه ووریجمع از پس. شااادند جداها نمونه و شاااده

نه نه ظرف در کوادرات هر به مربوط یهانمو گا  ارار جدا

عات و شااااده داده مس که ظرف هر اطال  تاریخ شااااا

ستگاه نام و شماره برداریدنمونه  شماره و برداری نمونه ای

ها نمونه سپس. شد نوشته برچسب روی باشددم  کوادرات

ساس بر) درصد 5-10 فرما ین در  نگهداری( نمونه اندازه ا

شگاه به و شده شگاه درها نمونه .شدند منتقس وزمای  وزمای

 کمک به و برابر 45 تا 30 نمای  بزرگ با  وپ وسااایلهبه

Ahmadi and Nafisi ,2001 ;معتبر ) شناسای  کلیدهای

2005Jafari, ارار شااناسااای  مورد گونه نوع اساااس بر (د 

 کمک به شاااناساااای  از پس. شااادند شااامارش و گرف 

 از معمو   دوربین یا و داردوربین اساااتریومیکروساااکوپ

محاساابه  دهانمونه شاامارش. شااد برداریعکسها نمونه

 به و تعیین ایستگاه هر در هرگونه فراوان  درصد و فراوان 

هیلسنهوف بر اساس  زیست  شا   فوقد اطالعات کمک

 .(Hilsenhoff, 1988شد ) بررس  فرمول زیر

HFBI =
∑[(Tv)n]

N
 

HFBI  سنهوف؛ ست  هیل شا   زی  =n  فراوان  هر =

 = فراوان  کس N= ارزش مقاومت  هر  انواده؛  Tv انواده؛ 

 .(Hilsenhoff,1988)ارزش مقاومتی هر خانواده  - 2جدول 

 تاگزون ارزش مقاومت 

5 Tabanidae 

6 Chironomidae 

3 Philopotamidae 

6 Simuliidae 

5 Baetidae 

1 Gamphidae 

4 Gammaridae 

3 Tipulidae 

0 Leuctridae 

3 Cordulegasteridae 

4 Heptageniidae 

 

 .HFBIامتیازات کالسه کیفی آب بر اساس روش  - 3جدول 

 HFBI کیدی  وب درجه و ودگ 

3/0-74/00 عا   بدون و ودگ  و    

4/3-25/75  یل   وب امکان و ودگ  و   بسیار کم  

5/4-00/26  وب احتمال مقداری و ودگ  و    

5/5-75/01 متوس  و ودگ  و   نسبتا اابس تشخی   

6/5-5/76 نسبتا ضعیف و ودگ  و   اابس تشخی   

7/6-25/51 ضعیف و ودگ  و   اابس تشخی   

10/7-00/26  یل  ضعیف و ودگ  و   شدید  
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 هاتجزیه و تحلیل آماری داده .2.3
ستداده از  س شا  با ا سنهوف کیدی  وب زی ت  هیل

های مورد مطا عه بدساا  ومد و توساا  نرم افزار ایسااتگاه

SPSS   شا ست  در دو ف س بهار و ارتباط بین  های زی

زمساااتان و متغیرهای عمق و عرض رود انه و ارتداع از 

سااطح  p<0.05سااطح دریا در هر ایسااتگاه بررساا  شااد. 

 معن  داری بود.

 

 نتایج .3

پراکنش ماکروبنتوزهای رودخانه فراوانی و  .3.1

 1395و بهار  1394آچی رود در زمستان 
 12ردهد  3رودد در بررس  انجام شده در رود انه وچ 

گونه از ماکروبنتوزها شناسای  شد. در میان  14و   انواده

شده در این نمونهرده سای   شنا بردارید رده حشرات های 

سخ  41/77برابر  صد و  ستان برابر در صد و  15/19پو در

کس  44/3با  Malacostracaهمچنین رده  درصااااد از 

های به دسااا  ومده را شاااامس شااادند. از میان نمونه

 11بردارید های شاااناساااای  شاااده در این نمونه انواده

به رده  به زیرشاااا ه  و Insecta انواده  یک  انواده 

Crusacea  (. بررس  حضور و عدم 4تعلق داشتند )جدول

ستگاه ضور ماکروبنتوزها در ای شان هاح س  ن ی مورد برر

بااجااز  Ecdyonurus venosusو  .Gammarus spداد 

ستگاه  ستگاه 3ای شتند  هادر همه ای در دو ف س وجود دا

 (.5)جدول 

نه . فراوانی نمونه3.2 ماکروبنتوز از رودخا های 

 94آچی رود در زمستان 
صد فراوان  نمونه 6جدول  شده از  های جمع ووریدر

 1394ایساااتگاه در رود انه وچ  رود را در زمساااتان  5

و  1های ها در ایستگاهنشان م  دهد. درصد فراوان  نمونه

 4/27که نزدیک به مبدا رود انه هسااتندد بیشااترین ) 2

که دورترین ایستگاه از مبدا اس د  5درصد( و در ایستگاه 

بیشاااترین  .Gammarus spدرصاااد( بود.  9/6کمترین )

د Ecdyonurus venosusدرصااااد( و  7/20فااراواناا  )

Simuliums sp. دDicvanota sp.  وBaetis rhodani 

های مورد درصاااد( را در ایساااتگاه 4/3کمترین فراوان  )

 مطا عه در این ف س داشتند.

 .۱39۵و بهار  ۱394رود در زمستان ز رودخانه آچیآوری شده ماکروبنتوز اهای جمعبندی نمونهرده – 4جدول 

 شا ه زیرشا ه رده راسته  انواده جنس گونه

Tabanus sp. Tabanus Tabanidae 

Diptera 

Insecta Hexapoda 

Arthropoda 

Chironomus sp. Chironomus Chironomidae 

Simulium sp. Simulium Simuliidae 

Dicranota sp. Dicranota Tipulidae 

B. rhodani Baetis 
Baetidae 

Ephemeroptera B. muticus Baetis 

E. venosus Ecdyonurus Heptageniidae 

vulgatissmus Gamphus Gamphidae 
Odonata 

Boltoni Cordulegaster Cordulegasteridae 

Leuctra sp. Leuctra Leuctridae Plecoptera 

P. montanus Philopotamus Philopotamidae Trichoptera 

C. punctate Corixa Corixidae Hemiptera 

Gammarus sp. Gammarus Gammaridae Amphipoda 

Malacostraca Crustacea - - - Isopoda 

- - - Decapoda 
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 .۱39۵و بهار  ۱394ایستگاه در زمستان  ۵جمع آوری شده در ی هاحضور و عدم حضور گونه – ۵جدول 

 1395بهار  1394زمستان 

 ایستگاه ایستگاه گونه

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

- - - - - * - - - - Tabanus sp. 

- - - - - - * - - - Chironomus sp. 

* * - - - * * - * - Simulium sp. 

* - - - - - - - - - Dicranota sp. 

- * - - - * * - - - Baetis rhodani 

- - - - * - - - - - Baetis muticus 

* * - * * * * - * * Ecdyonurus venosus 

- - - - - - - - - * Gamphus vulgatissmus 

- - - - - - - - - * Cordulegaster boltoni 

* - - - - * - - - - Leuctra sp. 

- - - - * - - - - * Philopotamus montanus 

- - - - - - - - - * Corixa punctate 

* * - * * * * - * * Gammarus sp. 

- - * - - - - * - - Decapoda 

 

 .۱394ی مورد مطالعه در زمستان های ماکروبنتوز در ایستگاههادرصد فراوانی نمونه -6جدول 

 5ایستگاه  4ایستگاه  3ایستگاه  2ایستگاه  1ایستگاه 

 نمونه
درصد 

 فراوان 
 نمونه

درصد 

 فراوان 
 نمونه فراوان  نمونه فراوان  نمونه

فراوان

 ی

Ecdyonurus venosus 4/3  Ecdyonurus venosus 4/3  Decapoda 8/13  Ecdyonurus venosus 4/3  Philopotamus mantanus 9/6  

Leuctra sp. 9/6  Baetis rhodani 4/3  - - Gammarus sp. 7/20 -  

Simuliums sp. 4/3  Simuliums sp. 2/17  - - - - -  

Dicranota sp. 4/3  Gammarus sp. 4/3  - - - - -  

Gammarus sp. 3/10  - - - - - - -  

4/27 جمع  - 4/27  - 8/13  - 1/24   9/6  

 

ستان کس نمونه شده در ف س زم سای   شنا  120های 

عه در مترمربع بود. بیشاااترین درصااااد فراوان  در  اط

ستگاه ستگاه 4/27) 2و  1های ای ( و کمترین فراوان  در ای

گاه9/6) 5 یان ایسااات عه رده ( بود. در م طا  های مورد م

Insecta (  شترین فراوان صد از کس فراوان (  5/51بی  ودر

درصد از کس  2/48کمترین فراوان  ) Crustaceaزیرشا ه 

در ف س زمستان تشکیس دادند. درصد فراوان   فراوان ( را

سته شده در رود انه وچ هارا سای   شنا رود در ف س ی 

صد فراوان  مربوط به  شترین در شان داد که بی ستان ن زم

 کمترین درصاااد و 4/34 با مقدار Amphipodaراساااته 

به درصاااد فراوان  ته مربوط   و Trichoptera هایراسااا
Plecoptera  قدار با م یک  درصاااد در متر مربع  9/6هر 
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صد فراوان  گونه بودند. سای در شنا شده در رود انه های 

شان داده که بیشترین درصد وچ  رود در ف س زمستان ن

نه  به گو قدار  .Gammarus spفراوان  مربوط   4/34با م

به  نه مربوط  و  Baetis rhadoniدرصااااد و کمترین گو

Dicratona  درصد بود. 4/3هر یک با مقدار 

 ۱394ی مورد مطالعه در زمستان های ماکروبنتوز در ایستگاههادرصد فراوانی نمونه -6جدول 

 5ایستگاه  4ایستگاه  3ایستگاه  2ایستگاه  1ایستگاه 

 نمونه
درصد 

 فراوان 
 نمونه

درصد 

 فراوان 
 فراوان  نمونه فراوان  نمونه فراوان  نمونه

Ecdyonurus venosus 4/3  Ecdyonurus venosus 4/3  Decapoda 8/13  Ecdyonurus venosus 4/3  Philopotamus mantanus 9/6  

Leuctra sp. 9/6  Baetis rhodani 4/3  - - Gammarus sp. 7/20 -  

Simuliums sp. 4/3  Simuliums sp. 2/17  - - - - -  

Dicranota sp. 4/3  Gammarus sp. 4/3  - - - - -  

Gammarus sp. 3/10  - - - - - - -  

4/27 جمع  - 4/27  - 8/13  - 1/24   9/6  

 

نه هافراوانی نمونه .3.3 ماکروبنتوز از رودخا ی 

 1395رود در بهار آچی
 5ووری شده از های جمعدرصد فراوان  نمونه 7جدول 

نشاااان  1395در بهار رود را ایساااتگاه در رود انه وچ 

بیشااترین  2ها در ایسااتگاه دهد. درصااد فراوان  نمونهم 

 7/6کمترین ) 5و  3های درصاااد( و در ایساااتگاه 6/35)

بیشاااترین فراوان   Ecdyonurus venosusدرصاااد( بود. 

کمترین فراوان   Cordulegaster boltaniدرصد( و  6/41)

های کس نمونهدرصااد( را در این ف ااس داشااتند.  96/0)

عدد در مترمربع بود. در  420شده در ف س بهار شناسای 

 42/66با فراوان   Insectaهای مورد مطا عهد رده ایسااتگاه

ها درصااد از کس فراوان د بیشااترین فراوان  را در ایسااتگاه

با فراوان   Ephemeropteraراسته Insecta داش . در رده 

ته 2/45 و  Odonata هایدرصااااد بیشاااترین و راسااا

Plecoptera  درصاااد از کس فراوان   9/1و  96/0بترتیب با

در ف س بهارد فراوان   Crustaceaکمترین بودند. زیرشا ه 

شترین فراوان   56/33 شا هد بی ش . در این زیر صد دا در

 درصد( بود. 86/26) Amphipodaمربوط به راسته 

 .۱39۵ی مورد مطالعه در بهار هادر ایستگاه هافراوانی و درصد فراوانی نمونه –7جدول 

 5ایستگاه  4ایستگاه  3ایستگاه  2ایستگاه  1ایستگاه 

 نمونه
درصد 

 فراوان 
 نمونه

درصد 

 فراوان 
 فراوان  نمونه فراوان  نمونه فراوان  نمونه

Ecdyonurus venosus 4/15  Ecdyonurus venosus 2/20  Decapoda 7/6  Ecdyonurus venosus 8/5  Gamphus vulgatissimus 9/1  

Leuctra sp. 9/2  Baetis rhodani 9/1  - - Gammarus sp. 2/17 Cordulegaster boltani 96/0  

Simuliums sp. 9/1  Simuliums sp. 8/3  - - Simuliums sp. 9/2  Corixa punctate 8/3  

Tabanus sp. 9/1  Gammarus sp. 7/8  - - - - -  

Gammarus sp. 96/0  Chironomus sp. 96/0  - - - - -  

Baetis rhodani 9/1  - - - - - -   

96/24 جمع  - 56/35  - 7/6  - 9/25   66/6  
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 شاخص هیلسنهوف .3.4
نتایج مربوط به شاااا   هیلسااانهوف در   اااو  

و  1394زمساااتان  ماکروبنتوزهای رود انه وچ  رود در

طور ف ل  نشان داد که بیشترین مقدار این به 1395بهار 

و کمترین  22/5شا   مربوط به ف س زمستان با مقدار 

شا   مربوط به ف س بهار با مقدار   بود. 71/0مقدار این 

 میزان نظر از وب کیدی د HFBI زیست  شا   اساس بر

ستگاه و ودگ  س) عا   کید  طبقه 3 در هاای  1 هایتگاهای

( 2 ایسااتگاه) متوساا  و( 4ایسااتگاه )  وب  یل  و( 5و 

در  Decapoda(. از ونجای  که فق  8)جدول  شد گزارش

ستگاه  ستگاه را نم   3ای شدهد کیدی  وب این ای گزارش 

 توان گزارش کرد.

 .۱39۵و بهار  ۱394مقایسه شاخص هیلسنهوف در دو فصل زمستان  - 8جدول 

 1395بهار  1394زمستان  ایستگاه

1 57/3  4/3  

2 22/5  32/4  

4 4 22/4  

5 3 71/0  

 

ونا یز وماری ارتباط بین متغیرها با اسااتداده از ضااریب 

باط معن  داری بین متغیرهای شاااا    اساااپیرمن ارت

سطح دریا در  ست  و عمق و عرض رود انه و ارتداع از  زی

و  1394های مورد مطا عه در دو ف ااس زمسااتان ایسااتگاه

 .(p>0.05) نشان نداد 1395بهار 

 

 و نتیجه گیری بحث .4
های وب جاری یک  از مهمترین ماکروبنتوز مواد های 

ها تغ،یه م  هساااتندزنده  غ،ای    کنندکه ماهیان از ون

(Pazira et al., 2008) این موجودات در بروورد اسااتعداد .

رود ااانااه برای پرورش وبزیااان نیز اهمیاا  دارناادد زیرا 

ماکروبنتوزها به عنوان دومین و یا سااومین سااطح غ،ای د 

توانند به عنوان مورد استداده سایر وبزیان ارار گرفته و م 

های کس تو یدات ثانویه )تو ید متابو ی  شا    از میزان

شوند  ی رود انه. (Jorjani et al., 2008)ثانویه( محسوب 

شته کوه ا برز وچ  شده و از ر ستان گیالن وااع  رود در ا

ساارچشاامه گرفته و شاایب اصاال  ون از جنوب به شاامال 

س . این رود انه از بین کوه های مرتدع و ییالا  منطقه ا

ریزد و دون هیچ سد راه  به جلگه م چابکسر گ،شته و ب

رود انه باشد. محس مناسب  برای استقرار ماکروبنتوزها م 

وچ  رود و ماکروبنتوزهای ون در ف اااول مختلف تاکنون 

هدف از این مطا عه شناسای  و بررس  بررس  نشده اس . 

فراوان  و پراکنش ماکروبنتوزهای رود انه وچ  رود در دو 

فراوان   بود. 1395بهااار  و 1394ف ااااس زمساااتااان 

عدد در متر مربع و  120ماکروبنتوزها در ف ااس زمسااتان 

عدد در متر مربع بود. این بررساا  در  420در ف ااس بهار 

جام شاااد و در این  نه وچ  رود ان گاه رود ا پنج ایسااات

گونه شناسای  شد که نه گونه متعلق به رده  12پژوهشد 

سخ   شا ه  شرات و دو گونه متعلق به زیر ستان و ح پو

بود. بیشااترین  Malacostracaیک گونه نیز مربوط به رده 

به رده  به حشااارات و کمترین تنوع متعلق  تنوع مربوط 

Malacostraca ها در های  که در اکثر ایسااتگاهبود. نمونه

شدد  شاهده  ستان و بهار م و  .Gammarus spدو ف س زم

Ecdyonurus venosus ندبود. 

بر اسااااس نتایج بدسااا  ومده از مقادیر شاااا   

بیشاااترین مقدار این هیلسااانهوف مشاااخ  گردید که 

و کمترین  22/5شا   مربوط به ف س زمستان با مقدار 

شا   مربوط به ف س بهار با مقدار   بود. 71/0مقدار این 

ساس بر  میزان نظر از وب کیدی دHFBI زیست  شا   ا
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ستگاه و ودگ  ستگاه) عا   کید  طبقه 3 در هاای  1 هایای

گاه)  وب  یل  و( 5و   متوسااا  و( 4و  3 هایایسااات

در دو ف س زمستان و  1ایستگاه  شد. گزارش( 2 ایستگاه)

 .Leuctra spبهار دارای کیدی  وب عا   بود. وجود نمونه 

در این ایساااتگاه که تاکساااون  با ارزش مقاومت  کم و 

این ایستگاه در دهد حساس به بار و ودگ  اس د نشان م 

ستگاه سایر ای سه با  سیار  وب  دارد.مقای  ها کیدی  وب ب

ستگاه  س  و  2ای ستان دارای کیدی  وب متو در ف س زم

ی هادر ف س بهار دارای کیدی  وب  وب بود. وجود نمونه

Simuliums sp.  وChironomus sp.  در این ایسااتگاه که

تاکسون  با ارزش مقاومت  زیاد اس د نشان دهنده کیدی  

در ف اس  4ایساتگاه  متوسا  وب در این ایساتگاه اسا .

زمساااتان و بهار دارای کیدی  وب  یل   وب بود. وجود 

در  Ecdyonurus venosusو  .Gammarus spهای نمونه

اس د این ایستگاه که تاکسون  با ارزش مقاومت  متوس  

نشان دهنده کیدی   یل   وب وب در این ایستگاه اس . 

در ف س زمستان و بهار دارای کیدی  وب عا    5ایستگاه 

مونااه ن جود  و  Gamphus vulgatissimusهااای بود. و

Cordulegaster boltoni  وPhilopotamus mantanus 

س د  سون  با ارزش مقاومت  کم ا ستگاه که تاک در این ای

 کیدی  عا   وب در این ایستگاه اس .دهنده نشان

نه  Ecdyonurus venosusو  .Gammarus spهای گو

ستگاه شتند و از ونجای  در اکثر ای ها در دو ف س وجود دا

ند و در  قاومت  متوساااط  دار نه ارزش م که این دو گو

شااوندد حضااور ونها های  با و ودگ  کم مشاااهده م وب

نه  رود اسااا . وچ نشاااانگر وجود و ودگ  کم در رود ا

بیشااترین فراوان  در ف ااس زمسااتان مربوط به  انواده 

Gammaridae  و گونهGammarus sp.  و در ف اااس بهار

و  Heptageniidaeو  Gammaridaeمربوط به دو  انواده 

بود.  Ecdyonurus venosusو  .Gammarus spهای گونه

Mollazadeh (2014 )نه های رود ا ماکروبنتوز  فراوان  

ست  کماربر و  صورت ماهانه از  بهرا رود انه این یدی  زی

سدند س  کرد 1390 سال فروردین تا ا شان برر . نتایج ن

شترین فراوان  مربوط به  روهای  دهاماه ی داد در اکثر بی

ته یان راسااا  و Tricoptera دEphemeroptera هایکدز

Diptera بود. در راسااااتااه  Dipteraنواده  سااااه  ااا

Chironomidaeد Simulidae و Tabanidae با فراوان  به 

وجود غا ب بطور درصد  17درصد و  17درصدد  64ترتیب 

شتند ستهدا شترین فراوان  را و  Ephemeropteraهای . بی

Tricoptera  که  در صااورت  دمشاااهده شاادماه در مرداد

در اردیبهشا  و بهمن  Diptera بیشاترین فراوان  راساته

سته در اسدند و فروردین را این را نمونهدیده شد. کاهش 

ماه نساااب  داد. با  2توان به با  بودن دب  وب در این م 

به درصاااد فراوان  موجودات کف جه  ماهتو های زی در 

سته ش .  Ephemeroptera مختلفد را غا بی  بیشتری دا

 Diptera راسااته یهاد نمونههاهر چند در بر   ایسااتگاه

به د یس ورود  حا  غا بی  بیشاااتری داشاااتند که این 

ستاهای اطراف به این منطقه  ضالب رو ستان بودفا . در تاب

 Chironomidaeویژه  انواده  به Diptera راسته هاینمونه

بس اا یس این امر م  داشاااتندتوجه  کاهش  ند که د  توا

یه غ، ی  ت عا  به ساااطح و ف هاجرت عمودی از کف  ای م

شد. از ونجاکدزی ستر رود انه ماربر  ی  وران با که باف  ب

شتر الوه س  و بار مواد و   در این رود انه نیز بی سنگ  ا

تنوع ماکروبنتوزها تداوت چندان  در بین د یکسااان اساا 

توجه به وجود با  بنابرایندهای مختلف نداشاا . ایسااتگاه

سته ستگاهرا ساس به و ودگ  در همه ای توان ها م های ح

  ااوصاایات کید  مناسااب   گد  رود انه ماربر دارای

ای با عنوان بررسااا  ( مطا عه2007) Akbari. باشااادم 

پراکنش ماکروبنتوزهای رود انه زاینده رود و ارتباط ونها 

با مواد و   موجود در بساااتر رود انه انجام داد. در نتیجه 

عه  گروه جانوری تدکیک و شااامارش گردید.  9این مطا 

در رود انه زاینده ها نشااان دادند موجودات غا ب بررساا 

ها مشاااهده باشااد که در تمام  ایسااتگاهتاران م رودد کم

شیرونومیده پس از کم ترین فراوان  را تاران بیششدند و 

( کیدی  رود انه 2007و همکاران ) Khatamiداشاااتند. 

مهرگان های درشااا  ب کر  را بر اسااااس تنوع  انواده

ماکروکف ند.  ها( بررسااا  کرد ماکروبنتوز های زی ) بنتوز

شده در این تحقیق متعلق به  سای    5 انواده از  28شنا

ته و  که  انواده 3راسااا ند  د Planariidaeهای رده بود

Baetidae  وChironomidae ها مشاهده در تمام  ایستگاه
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( تحقیق  تح  2009و همکاران ) Atashbargشده اس . 

عنوان معرف  ساااا تار جمعی  و فراوان  ماکروبنتوزهای 

د انه  بر در ف اااول مختلف ساااال انجام دادند. در رو

یان حدود   انواده از  27جنس از  38بررسااا  فون کدز

شامس  رو  شتر  شدند که بی سای   شنا موجودات بنتیک 

حشرات وبزی بوده اس . به طور متوس  اعضای دو راسته 

گاهیک روزه با ن در اکثر ایسااات عات  ها و دو طا  های م

دساا د های منطقه پایینسااتگاهمنطقه با دساا  و در ای

و  Mousavi-nadoushanغا بی  دارد.  Hirudineaشا ه 

سا تار جمعی  2011همکاران ) ش  تح  عنوان  ( پژوه

جام دادند  یس ان موجودات ماکروبنتوز در دریاچه نئور اردب

به  11که   10جنسد  11گونه شاااناساااای  گردید که 

شتند. از این شا ه تعلق دا 3رده و  7راستهد  10 انوادهد 

گونه برای او ین بار در ایران شااناسااای  و معرف   8میاند 

 هااای غااا ااب دریاااچااه شااااامااسشاااادنااد. گااونااه

Gammarus fasciatus دPisidium supinum  و
Quistadrilus multisetosus ندبود .Hatami  کاران و هم

یاب  اثر پسااااب وبزی 2011) ح  عنوان ارز ( تحقیق  ت

پروری بر جوامع ماکروبنتوز و کیدی  وب رود انه زاینده 

داده از شااااا    با اسااات ند.  BMWPرود  جام داد ان

ماکروبنتوزهای شااناسااای  شااده در این تحقیق متعلق به 

 رده بااودنااد.  11راسااااتااه و  16 ااانااواده از  53

Mesgaran-Karimi  کاران )و عه2011هم طا  با ( م ای 

عنوان ارزیاب  کید  وب رود انه دوهزار تنکابن با استداده 

جام دادند. در این از روش عه موردی ان های ساااریع مطا 

س  کف سته و هد   18 انوادهد متعلق به  60زیان برر را

شدند.  سای   شنا ای با عنوان ( مطا عه2011) Toosiرده 

سا تار جمعیت  ماکر س   شش چشمه در برر وبنتوزهای 

سته  11شمال شهرستان دامغان انجام دادند. در نتیجه  را

 های مشاااهده انواده شااناسااای  شااد و غا ب نمونه 18و 

سته دوبا ن د ناجورپایان هاروزهد یکشده مربوط به پنج را

(Amphipoda)موداران د بال(Trichoptera)  وTricladida 

سا تار اجتماعات Nabavi (2012و  Mombeiniبودند.   )

های و یندگ  در رود انه ماکروبنتیک را به عنوان شا  

جراح  )محدوده مقبره ساااید عاشاااور تا ورودی شاااهر 

گروه از  5شااااادگااان( مطااا عااه کردنااد و در مجموع 

مس  که شاااا ها  ندد را  8جنس و  11ماکروبنتوز نه بود گو

های شااناسااای  شااده شااناسااای  نمودند. در بین گروه

شترین د صد فراوان  به ترتیب مربوط به دوکدهبی ها با ایر

درصاادد حشاارات با  88/30پایان با درصاادد شااکم 23/41

صدد زا وها با  71/17 سخ  98/9در صد و  ستان با در پو

و همکاران  Mohammadi-rouzbahaniدرصاااد بود.  2/0

نه 2012) یاب  زیسااات  رود ا ( تحقیق  تح  عنوان ارز

شا    ستداده از  سا تار جمعیت   BMWPمارون با ا و 

شده  سای   شنا ماکروبنتوزها انجام دادند. ماکروبنتوزهای 

رده  4راساااته و  6 انواده از  8در این تحقیق متعلق به 

( سااااا تااار و تنوع 2012و همکاااران ) Sabaبودنااد. 

یات  گاه ح ناه حدوده پ نه دز در م های رود ا ماکروبنتوز

د و در وحش دز در ف ااول پاییز و زمسااتان مطا عه کردن

شتمس بر  6نتیجه  سای   25گروه ماکروبنتوز م شنا گونهد 

صد فراوان  به ترتیب  شترین در گردید که در این میاند بی

 83/33پایان با درصاادد شااکم 36/49تاران با مربوط به کم

 64/2ها با ایدرصاادد دوکده 15/13درصاادد حشاارات با 

 088/0درصااد و زا وها با  9/0پوسااتان با درصاادد سااخ 

صد بود. د ای با ( مطا عه2014و همکاران ) Khosravaniر

تان  باد )اسااا حاج  و نه  یاب  زیسااات  رود ا عنوان ارز

سا تار جمعی  ماکروبنتوز انجام  ستداده از  هرمزگان( با ا

سته و  9ردهد  5دادندد در نتیجه این مطا عه در مجموع  را

زی  انواده شااناسااای  شاادند که  رو حشاارات وب 24

شترین تنو ها به  ود ا ت ا  ع و فراوان  را بین نمونهبی

( کیدی  وب 2012و همکاران ) Eshaghi-nimouriدادند. 

رود انه بابلرود )اسااتان مازندران( را بر اساااس شااا   

زیست  هیلسنهوف بررس  کردند. نتایج نشان دادند که بر 

 4هاد در د ایساتگاهHFBIاسااس مقادیر شاا   زیسات  

(د 2(د مناسااب )ایسااتگاه 1گاه طبقه کید   وب )ایساات

 4های ( و بسیار ضعیف )ایستگاه3نسبتاً ضعیف )ایستگاه 

( 2012و همکاران ) Roghanizadegan( ارار گرفتند. 5و 

پژوهش  با عنوان ارزیاب  زیست  رود انه دز با استداده از 

سنهوف انجام  شا   هیل سا تار جوامع ماکروبنتیک و 

د که بر اسااااس محاسااابات دادند. مطا عه ونها نشاااان دا
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سنهوف کیدی  وب در محدوده مورد مطا عه  شا   هیل

بندی شدد بدین صورت که در دو در سه طبقه کید  طبقه

در طبقه مناساابد  3ف ااس و کس دوره مطا عات  ایسااتگاه 

در  5و  1در طبقه نساابتاً ضااعیف و ایسااتگاه  2ایسااتگاه 

ر طبقه بساایار ضااعیف طبقه بندی شااد. از ونجای  که د

هیچ گروه جانوری مشاهده نشد این ایستگاه به  4ایستگاه 

و همکاران  Dadgarشود. معرف  م  Azoicعنوان ایستگاه 

( پژوهش  با عنوان بررس  اثرات کید  استخرهای 2014)

با پرورش ازل نه شااااهرود  مان بر رود ا و ی رنگین ک

اسااتداده از شااا   ارزیاب  سااریع زیساات  کدزیان یا 

انجام دادند. مطا عه ونها نشااان داد  Hilsenhoffشااا   

متوس د  1که وضعی  کید  رود انه شاهرود در ایستگاه 

ستگاه  ستگاه  2ای ضعیفد ای س   ستگاه  3متو  4 وبد ای

 یل   7متوس د ایستگاه  6بدد ایستگاه  5 وبد ایستگاه 

و همکاران  Sarafianباشاااد. بد م  8 وب و ایساااتگاه 

خش ابتدای  رود انه کن را در ( ماکروبنتوزهای ب2020)

بررس  کردند. نتایج ونها  1394ی تابستان و پاییز هاف س

نشان داد بیشترین فراوان  ماکروبنتوزها در ف س تابستان 

مامزاده نوربخش و کمترین فراوان  در  گاه ا و در ایسااات

ایستگاه نرسیده به سو قان و در ف س پاییز بود. همچنیند 

و کمترین فراوان   .Culex spط به بیشااترین فراوان  مربو

بود. کیدی   .Tipula spو  Lumbricus terrstrisمربوط به 

ی مورد مطا عه بر اسااااس شاااا   هاوب در ایساااتگاه

ش  و  ضعیف ارار دا س  و  سینهوف در دو طبقه متو هل

 Shokripourنشان دهنده و ودگ  وب در این رود انه بود. 

ایساااتگاه در  5زهای ( ماکروبنتو2016) Ashjaardalanو 

بررس  کرده و  1394تا تیر  1393رود انه کر  را از مهر 

رده ماکروبنتوز شاااناساااای   6 انواده و  22جنس از  24

بیشااترین فراوان  در ف ااس زمسااتان و کمترین  .گردیدند

ی ها. در میان نمونهمشاااهده شااد فراوان  در ف ااس بهار

 و رده فراوان بیشااترین   Insecta رده شااناسااای  شاادهد

Malacostraca ندفراوان   کمترین همچنیند . را داشااات

  هااایگونااه فراوان  وبیشاااترین  .Simulium sp گونااه

Asellus aquaticus  و Atherix sp.  را  فراوان کمترین

د «HFBI» اساااس مقادیر شااا   زیساات  بر داشااتند.

طبقه کید   3ی منتخبد در هاایساااتگاهدر کیدی  وب 

یاب  شااادندعا  د  یل   وب و  و  Parvandi . وب ارز

کاران ) های 2016هم فاکتور ها و  ماکروبنتوز ی   ( جمع

د هدای  ا کتریک د pHفیزیک  و شااایمیای  شاااامس دماد 

BOD مدات معلقد نیتراتد اکسااایژن محلولد جا کس  د 

رود انه جاجرود وااع  ومونیاک و کل  فرم مدفوع  را در

شرق تهران از بهار  شمال  ستان 1393در  در  1393 تا زم

 25راسته و  6ایستگاه بررس  کردند. بر اساس نتایجد  12

 انواده شااناسااای  شااد و بیشااترین فراوان  مربوط به 

Ephemeroptera  و کاامااتااریاان فااراواناا  مااربااوط بااه

Coleoptera  مترهااای دمااای وبد بود. همچنیند پااارا

ومونیاک و هدای  ا کتریک  بیشااترین سااهم را در توزیع 

ماکروبنتوزها داشااتند. کیدی  وب بجز ایسااتگاه وبنیک و 

 تله تنگه نامطلوب گزارش شد.

 

 کلی گیرینتیجه
به طور کل  کیدی  وب رود انه وچ  رود  یل   وب 

تبوده و دارای و ودگ  کم  م  به باشااااد. ن ایج مربوط 

سنهوف در   و  ماکروبنتوزهای رود انه  شا   هیل

ستان  شان  1395و بهار  1394وچ  رود در دو ف س زم ن

داد که بیشاااترین مقدار این شاااا   مربوط به ف اااس 

ین و کمترین مقدار ا 2در ایستگاه  22/5زمستان با مقدار 

ستگاه  71/0شا   مربوط به ف س بهار با مقدار   5در ای

شانه و ودگ  کم وچ  بود که س  و در زمان پروب ن  رود ا

 .اس رود انه 

 

 تشکر و قدردانی
نتایج این تحقیق مسااتخر  از پایان نامه کارشااناساا  

 .اس پیشوا  –ارشد بیوسیستماتیک واحد ورامین 
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