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 مقدمه

( Benthosبنتوزها ) دریا است و قمعنای اعما کلمه یونانی به بنتوز       

ها، تاالب آب کف مناطق بنتیک یا بستری مانند که در جاندارانی هستند

کنند. جوامع بنتیک طیف وسیعی از ها و دریاها زندگی میرودخانه

شوند. جانوران ها، گیاهان و جانوران را شامل میها، جلبکباکتری

تر کوچک) ند: میکروبنتوزهاشوبندی میکفزی با توجه به اندازه طبقه

 ماکروبنتوزها( و مترمیلی 063/0-1) میوبنتوزها(، مترمیلی 063/0از 

ماکروبنتوزها در  (.Marco ،2010و  Davide) (مترمیلی 1تر از بزرگ)

های آبی اعم از رودخانه، دریاچه، و دریا زیست ترین سطح بدنهپایین

های شناخته شده گروه ترینهمم (.1387خانی و تاتینا، )قریب کنندمی

های رده های پرتار و کرمها )مانند کرماز ماکروبنتوزها عبارتند از: کرم

Oligochaetes،) پوستان پایان(، سختشکم و هاایدوکفه )مانند تناننرم

 حشرات( و پایان()ده decapods و )دوجورپایان( amphipods )مانند

(Davide  وMarco  ،2010 .)مهرگان کفزی )ماکروبنتوزها(بی بزرگ 

دارای خصوصیاتی چون تحرک کم، طول عمر زیاد، های شیرین آب

نقش مهمی  ( و1391)حیدری و همکاران،  باشندمی ای باالگونه یغنا

این  های شیرین برعهده دارند.در شبکه غذایی و انتقال انرژی در آب

تغذیه نموده، و خود  مهرگان و ....ها، سایر بیپالنکتون موجودات از

 گیرندها قرار میدارانی مانند ماهیمهرهمهرگان و بی مورد تغذیه

(Covich ،1999 .)مهرگان آبزی در انتقال انرژی در نقش بی

 مطالعه جوامعو ای برخوردار بوده های آبی از اهمیت ویژهاکوسیستم

ی بنتوزی معیار مناسبی برای ارزیابی اکولوژیک یک اکوسیستم آب

زنده  مواد غذاییترین های جاری یکی از مهماست. ماکروبنتوزهای آب

(. 1387)پذیرا و همکاران،  کنندها تغذیه میکه ماهیان از آن هستند

این موجودات در برآورد استعداد رودخانه برای پرورش آبزیان نیز 

عنوان دومین و یا سومین سطح اهمیت دارند، زیرا ماکروبنتوزها به

عنوان توانند بهمورد استفاده سایر آبزیان قرار گرفته و می غذایی،

 محسوب ثانویه( هایمتابولیت )تولید ثانویه تولیدات کل میزان از شاخصی

کفزی  مهرگانبی هایگونه بعضی از (.1387)جرجانی و همکاران،  شوند

های های کامالً تمیز و عاری از هر گونه آلودگی و بعضی در آبدر آب

که وجود یا عدم طوریلودگی زیاد قادر به ادامه حیات هستند، بهبا آ

آلودگی آب  وجود این موجودات نشانگر کیفیت آب و یا برآورد درجه

عنوان (. ماکروبنتوزها به1387خانی و تاتینا، )قریب باشدمی )ساپروبی(

کننده شرایط حاکم بر محیط ( بیانBiotic index) یک شاخص زیستی

( 1393)(. مالزاده 1387خانی و تاتینا، د هستند )قریبزندگی خو

 1390برداری ماهانه در سال کیفیت آب رودخانه ماربر را با نمونه

انجام داد و با توجه به ماکروبنتوزهای حساس به آلودگی نتیجه گرفت 

حیدری و . نه ماربر دارای کیفیت مناسبی استکیفیت آب رودخا

حت عنوان ارزیابی زیستی رودخانه به تحقیقی ت (1391)همکاران 

ساختار جمعیتی ماکروبنتوزها پرداختند.  تنوع و کشکان رود براساس

 26نتایج حاصل از مجموع مطالعات انجام شده مبین آن بود که 

راسته شناسایی شدند که در این  10مهرگان کفزی در خانواده از بی

ترتیب به Baetiddaeو  Chironomidae، Simuliidae هایبین خانواده

بررسی تغییرات فصلی تراکم  ،چنینهم های غالب بودند.جزء خانواده

موجودات شناسائی شده حکایت از تراکم حداکثری در فصل بهار و 

 ی کن با طول جغرافیاییرودخانه زمستان داشت. فصل در تراکم حداقل

=51˚19 ́38 ̋λ 15́ 52˚35 و عرض جغرافیایی ̋ Ф=  واقع در استان تهران

که رودخانه کن در طول مسیر در معرض با توجه به اینشده است. 

حائز  های مختلفی قرار دارد، پایش وضعیت آلودگی آن بسیارآالینده

 هایشاخص عنوانبه ماکروبنتوزها مختلف هایگونه از بسیاری است. اهمیت

لذا شناسایی و بررسی وضعیت  ،(1384)جعفری،  هستند مطرح زیستی

تواند گامی مهم ای ماکروبنتوزها در این رودخانه مییست گونهتنوع ز

 در راستای تعیین وضعیت این رودخانه در طول مسیر باشد.

 

 هامواد و روش

رودخانة کن در شمال تهران، در حد : منطقه مورد مطالعه       

های جغرافیایی شمالی و طول ’58°35تا  ’46°35های فاصل عرض

شرقی واقع شده است. این رودخانه با دبی دائمی،  ´23°51تا  ´51°10

فردی مانند موقعیت  به های منحصربودن دارای ویژگی رغم کوچکعلی

خاص جغرافیایی و نزدیکی به کالن شهر تهران است و در انتهای 

ترین پیوندد. رودخانة کرج، یکی از مهممسیر به رودخانة کرج می

شرقی این ه که در سمت شمالهای حوضة آبریز مرکزی بودرودخانه

کیلومتری  40از ضلع جنوبی کوهستان البرز و  ،حوضه واقع شده است

رودخانه  طول گیرد.می سرچشمه کوه خرسنگ آبگیر کانون از تهران، غرب

ترین منابع عنوان یکی از مهمکیلومتر است و به 245کرج، حدود 

 (.1384)جعفری،  ودرشمار میهنیاز شهر تهران ب کنندة آب موردتأمین

 ماکروبنتوزهای شناسایی برای :مطالعه مورد هایایستگاه       

های تعیین از ایستگاه 1394 و پاییز تابستاندو فصل در رودخانه کن 

بار از بستر رودخانه( )براساس  4ایستگاه و در هر ایستگاه  5)شده 

انجام  یبردارنمونه (در طول مسیر رودخانه کنمناطق پاک یا آلوده 

های صنعتی، منظور از مناطق آلوده، مناطقی دارای آلودگی شد.

ها براساس امکان های شهری است. انتخاب ایستگاهکشاورزی و یا زباله

طول و عرض دسترسی به ایستگاه و موقعیت ایستگاه صورت گرفت. 

 سپسشده و  تعیین GPSکمک به (1)جدول  هاجغرافیایی ایستگاه

 . گرفت صورت زیر انجامبرداری بهعملیات نمونهدر هر ایستگاه 
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در منظور بررسی زیستی رودخانه به: بررسی زیستی رودخانه       

ری بردابار نمونه 4متر،  5/0×5/0کمک کوادرات فلزی هر ایستگاه به

هایی که در ادرات، تمامی نمونهبرداری از کودر حین نمونه شد.انجام 

ها بودند، سنگقلوه هایی که زیرتمامی نمونه شدند و سطح دیده می

 متر،سانتی 10در بسترهای نرم تا عمق  ،چنینهم .آوری شدندمعج

میکرون(  500) مترمیلی 5/0کمک الک با چشمه به رسوبات نرم بستر

ها، آوری نمونهجمعپس از  .شدند ها جداو نمونه شده الک ،رسوبات

شده و  های مربوط به هر کوادرات در ظرف جداگانه قرار دادهنمونه

ایستگاه شماره و نام  برداری،شامل تاریخ نمونه ظرف کهاطالعات هر 

بود، روی برچسب نوشته شد.  شماره کوادرات مربوطهو  بردارینمونه

داری نگه نمونه( اندازه)براساس  %5-10فرمالین در ها سپس نمونه

تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی، دانشکده علوم و به آزمایشگاه شده و 

 توسط آزمایشگاه در هانمونه شد. منتقلتهران شمال  دریایی، واحد فنون

)احمدی و نفیسی کمک کلید شناسایی و بهاستریومیکروسکوپ 

گرفته و شمارش  گونه مورد شناسایی قرار نوع براساس (1380 بهاآبادی،

 انجام گرفت و شمارش برداریعکس، هااز نمونه پس از شناسایی شدند.

ه و شد هر ایستگاه تعیین هر گونه درفراوانی و درصد فراوانی  ها،نمونه

 هیلسنهوف بررسی شد.  زیستی کمک اطالعات فوق، شاخصسپس به

مقادیر باالی شاخص زیستی : شاخص زیستی هیلسنهوف       

که مقادیر کم آن دگی آلی آب است، درحالیهیلسنهوف بیانگر آلو

دهد. عدد صفر بیانگر عدم مقاومت شاخص تمیز بودن آب را نشان می

مقاومت  10خانواده به آلودگی آلی و نشانه پاکیزگی آب است و امتیاز 

دهد، با استفاده از رابطه زیر و باالی خانواده را به آلودگی نشان می

 7، کالسه کیفی آب در (3و  2ل )جداو جدول تعیین کالسه کیفی

    (:Hilsenhoff ،1988) گرددطبقه )عالی تا خیلی ضعیف( تعیین می

                                                        𝐻𝐹𝐵𝐼 =
∑[(𝑇𝑣)𝑛]

𝑁
 

HFBIشاخص زیستی هیلسنهوف=، nفراوانی هر خانواده= ،Tv  ارزش =

 = فراوانی کل. N ،مقاومتی هر خانواده

 Excelرسم نمودارها توسط برنامه  تحقیق،در این آنالیز آماری:        

ها کمک شاخص زیستی هیلسنهوف کیفیت آب ایستگاهانجام شد و به

 .(Hilsenhoff ،1988)بررسی گردید 

 
 

 

 ها: خصوصیات جغرافیایی ایستگاه1جدول 

 

 (Hilsenhoff ،1988)ارزش مقاومتی هر خانواده  : 2جدول 

 تاکسون ارزش مقاومتی

5 Tabanidae 

6 Chironomidae 

8 Culicidae 

6 Pediciidae 

3 Tipulidae 

5 Baetidae 

3 Heptageniidae 

6 Caenidae 

6 Lumbricidae 

 HFBI (Hilsenhoff ،1988): امتیازات کالسه کیفی آب براساس روش  3جدول 

 HFBIمقدار  کیفیت آب درجه آلودگی

3-75/0 عالی بدون آلودگی آلی  

4/3-25/76 خیلی خوب امکان آلودگی آلی بسیار کم  

5/4-26 خوب ی آلودگی آلیاحتمال مقدار  

5/5-75/01 متوسط آلودگی آلی نسبتاً قابل تشخیص  

6/5-50/76 نسبتاً ضعیف آلودگی آلی قابل تشخیص  

7/6-25/51 ضعیف آلودگی آلی زیاد  

10/7-26 خیلی ضعیف آلودگی آلی شدید  

 
 (1384ها روی نقشه )جعفری، محل ایستگاه  : 1شکل 

 

 عرض متوسط )متر( متر()سانتیعمق متوسط  ارتفاع )متر( ض جغرافیاییعر طول جغرافیایی اهنام ایستگ شماره ایستگاه
 º 51 ʺ72/52ʹ52º35 2650 40 4 20ʹ  07/37ʺ باالی امامزاده داود 1
 º 51 ʺ81/43 ʹ52 º 35 2600 40 4 20ʹ  31/24ʺ امامزاده داود 2
 º 51 ʺ63/58  ʹ52 º 35 1940 35 4 16ʹ  99/53ʺ رندان 3
 º 51 ʺ31/24  ʹ49 º 35 1530 45 4 16ʹ  24/6ʺ شامامزاده نوربخ 4
 º 51 ʺ07/36  ʹ47 º 35 1492 50 5/3 15ʹ 69/10ʺ نرسیده به سولقان )قبل از تونل( 5
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 نتایج       
 10خانواده و  9رده،  2در بررسی انجام شده در رودخانه کن،        

های شناسایی شده، شناسایی شد. در میان رده جنس از ماکروبنتوزها

 %8/0تار درصد های حلقوی کمو رده کرم %2/99رده حشرات فروانی 

های خانواده میان شدند. از آمده را شامل دستهای بهکل نمونه فراوانی از

برداری، هشت خانواده به رده حشرات و شناسایی شده در این نمونه

 .(4)جدول  تار تعلق داشتندهای حلقوی کمخانواده به رده کرم یک
 

 1394های شناسایی شده در بخش ابتدایی رودخانه کن در فصول تابستان و پاییز : گونه 4جدول 
 شاخه رده راسته خانواده جنس گونه

Tabanus sp. Tabanus Tabanidae 

Diptera 

Insecta Arthropoda 

Chironomus sp. Chironomus Chironomidae 
Culex sp. Culex Culicidae 

Dicranota sp. Dicranota Limoniidae 
Tipula sp. Tipula Tipulidae 
B. rhodani Baetis 

Baetidae 

Ephemeroptera 
P. pseudorufulum Procloeon 

Epeorus sp. Epeorus Heptageniidae 

C. rivulorum Caenis Caenidae 

L. terrestris Lumbricus Lumbricidae Haplotaxida Oligochaeta Annelida 

 های شناسایی شدهمعرفی گونه       

 :.Tabanus spگونه 

، Tabanus جنس: ،Tabanidae خانواده: ،Diptera راسته: ،Insecta رده:

 .Tabanus spگونه: 

های برجستگی الرو، حاوی بدن بند دهمین تا چهارمین نمونه، این در      

می های ضخیعدد( گره 8حاوی )معموالً  حال عین در که بوده ایماهیچه

باشد، جانور بر روی سطح باشد. با این اندام که قابل ارتجاع میمی

گردد. مانند ختم میخزد. آخرین بند شکم به یک زائده لولهاشیاء می

باشد. پراکنش می رنگکم یا زرد سفید متر و رنگ،میلی 4بدن الرو  طول

هرها طور معمول در نهمتوسط بوده و ب هایی با آلودگیآب در گونه این

 (. 2شود )شکل ها رؤیت میهای آبی و جلبکو جویبارها در میان خزه
 

 
 .Tabanus spگونه   :2شکل 

 

 :Baetis rhodaniگونه 
، جنس: Baetidae، خانواده: Ephemeroptera، راسته: Insectaرده: 

Baetis :گونه ،Baetis rhodani 

تر ری کوتاههای وسطی از دو دنبالچه کنادنبالچهدر این گونه 

ها شود. آبششها دیده نمیهای تیره و روشن روی دنبالچهاست، حلقه

ها گرد است. بدن نوک تیز است. نوک ران پاها دارای منفرد و لبه آن

چنین، خارهای ریزی بر باشد. همزواید و خارهای ریز و درشتی می

ازه ها وجود دارد. اندها و حاشیه آبششروی ساق پاها، قاعده شاخک

باشد. متر و دارای رنگ روشن یکنواختی میمیلی 12طول این گونه 

هایی با آلودگی هایی با درجه خلوص باال )آبپراکنش این گونه در آب

 (.3باشد )شکل هایی با آلودگی متوسط میکم( و آب
 

 
 Baetis rhodaniگونه  :3شکل 

 

 :.Epeorus sp گونه
، Heptageniidae، خانواده: Ephemeroptera، راسته: Insectaرده: 

 .Epeorus sp، گونه: Epeorusجنس: 

با داشتن دو دنبالچه  Epeorusنام ها یک جنس بهروزهدر راسته یک

های تمیز و گردد. این موجود در آبهای آن متمایز میاز سایر گروه

 ها مشاهدهفراوانی و اغلب توأم با بهاره به مناطق کوهستانی ایران، خنک

هایی با هایی با درجه خلوص باال )آبشاخص آب Epeorus. شودمی

 (.4باشد )شکل آلودگی کم( می
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 .Epeorus spگونه  :4شکل 

 

 :Procloeon pseudorufulumگونه 
، جنس: Baetidae، خانواده: Ephemeroptera، راسته: Insectaرده: 

Procloeon :گونه ،Procloeon pseudorufulum 

ردد گای مشاهده میهای تیرهها حلقهگونه روی دنبالچهدر این 

ها بالچهرنگ درآمده است. حاشیه دنصورت یک نوار تیرهکه در انتها به

ا باریک هشود. نوار تیره انتهای دنبالچهبا موهای متراکمی پوشیده می

د. اندازه گیرها را در برمیبوده و تنها قسمت کوچکی از انتهای دنبالچه

ها ودخانهمتر و این گونه در مناطقی از نهرها و رمیلی 9این گونه طول 

 (.5گردد )شکل که دارای بستر شنی هستند، رؤیت می
 

 
 Procloeon pseudorufulumگونه  :5شکل 

 

 :Caenis rivulorumگونه 
، جنس: Caenidae، خانواده: Ephemeroptera، راسته: Insectaرده: 

Caenis :گونه ،Caenis rivulorum 

این گونه قسمت قدامی سینه از طرفین به سمت خارج گسترده  در

شده و قسمت جلویی ران پاها، کامالً نازک شده است. طول این گونه 

تر ها روشنناحیه زیر آبشش و سطح باالیی بدن کامالً تیره و مترمیلی 5

در هایی با آلودگی متوسط بوده و باشد. پراکنش این گونه در آبمی

گردد می رؤیت باشند،می سنگالخی که دارای بستر هاییو رودخانه نهرها

 (.6)شکل 

 
 Caenis rivulorumگونه  :6شکل 

 

 :.Chironomus spگونه 
، جنس: Chironomidae، خانواده: Diptera، راسته: Insectaرده: 

Chironomus :گونه ،Chironomus sp. 

رای چهار جفت آبشش قابل در این الروها، آخرین بند شکم دا

دی ماننهای لولهانقباض است. دومین و آخرین بند شکم دارای آبشش

 20باشد. اندازه آن تا در سطح زیرین بدن یعنی در سطح شکمی می

گ تا رنباشد و از بیباشد. دارای تنوع رنگ بسیاری میمتر میمیلی

شاهده مدگی زیاد هایی با آلوکند. این گونه در آبآجری تغییر می قرمز

های این جنس نسبت به کمبود اکسیژن بسیار مقاوم شده و گونه

به  هاهایی که بسیاری از حشرات آبزی و الروهای آنهستند و در آب

اومت اند، این الروها مقخاطر آلودگی و کمبود اکسیژن از بین رفته

 (.7مانند )شکل کرده و زنده می
 

 
 .Chironomus sp :7شکل 

 :.Culex spنهگو

، Culex، جنس: Culicidae، خانواده: Diptera، راسته: Insectaرده: 

 .Culex spگونه: 

های تنفسی دوشاخه شده و حاوی لوله Culexالروهای  آخری بند

اخ آیند. در قسمت انتهایی آنها دو سورگردد که به سطح آب میمی

خل فوق در داهای های هوایی وجود دارد. سوراخگرد متعلق به کیسه

که همیشه طوریگردند. بهآب بسته شده و در سطح مجدداً بازمی

صورت هرا ب جانور عنوان عضوی کهچنین بهآن پر از هوا بوده و هم داخل

م و بیش رو الرو همیشه کنماید و از ایننیز عمل می دارد،می معلق نگه

 مانند شاخ ائدهز دو حاوی Culex شفیره سر گیرد.می قرار عمودی صورتبه

 ا ضرباتی بتوانند ها میشفیره عهده دارند.را به تنفسی وظیفه لوله که بوده

زنند، به سرعت حرکت نمایند می خود بدن انتهایی بخش به که

 (.8)شکل
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 )چپ( Culexالرو  - )راست( Culexتصویر شفیره  :8شکل 

 :.Dicranota spگونه
، جنس: Pediciidae، خانواده: Diptera، راسته: Insectaرده: 

Dicranota :گونه ،Dicranota sp. 

شکل در اییک جفت پای کاذب استوانه Dicranotaدر الروهای 

شکمی قرار دارد که هر یک به ناخن مدوری  3-7هر یک از بندهای 

متر و رنگ آن متمایل به سفید است. میلی 20گردد. اندازه آن می ختم

تواند به سرعت شنا نماید. جفت پای کاذب می این الرو با کمک پنج

 Tubificidaeهای شدت شکارچی بوده و عمدتاً از کرماین الرو به

ها کند. پراکنش این گونه، داخل گل و الی نهرها و رودخانهتغذیه می

های رودخانه در جنس باشد. اینمی متوسط کم و هایی با آلودگیآب و در

 (.9گردد )شکل ر کمی رویت میمقداخنک و تمیز ایران به
 

 
 .Dicranota sp: 9شکل 

 :.Tipula spگونه
، Tipula، جنس: Tipulidae، خانواده: Diptera، راسته: Insectaرده: 

 .Tipula spگونه: 

در این گونه، سر قابل انقباض، آخرین بند شکم به شکل مربع 

وجود مستطیل است و در نزدیکی صفحه تنفسی آن شش آبشش بلند 

تر متر، که اگر کامالً منبسط شود طولش بیشمیلی 30دارد. طول آن 

کم، متوسط  هایی با آلودگیگونه در آب شود. اینهم می مترمیلی 30از 

ها و داخل گل و الی سنگ طور معمول در زیرهو زیاد مشاهده شده و ب

 (.  10شود )شکل عمق یافت میدر نهرهای کم

 

 
 .Tipula sp: 10شکل 

 :Lumbricus terrestrisگونه
، Lumbricidae، خانواده: Haplotaxida، راسته: Oligochaetaرده: 

 Lumbricus terrestris، گونه: Lumbricusجنس: 

ای متر و رنگ آن زرد متمایل به قهوهمیلی 30طول بدن بیش از 

های خاکی کوچک هستند. یا صورتی است. از نظر ظاهری، شبیه کرم و

باشند. در هر یک از بندهای ای حلقه جنسی مشخص و واضح میدار

ها شامل دو شود که هر یک از این دستهبدن، دسته تارهایی دیده می

هایی با آلودگی زیاد و بسیار زیاد باشد. پراکنش این گونه در آبتار می

 (. 11باشد )شکل می
 

 
 Lumbricus terrestrisگونه  :11شکل 
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عدد  510توزها در فصل تابستان با حداکثر تعداد تراکم ماکروبن

عدد در مترمربع در نوسان  151در مترمربع و در پاییز با حداقل تعداد 

ترین فراوانی متعلق به های شناسایی شده، بیشبود. در میان جنس

درصد  22/32عدد در مترمربع که  213با فراوانی کل  Culexجنس 

 2با فراوانی  Tipulaمتعلق به جنس ترین فراوانی و کم فراوانی کل

شد که از فراوانی کل را شامل می درصد 3/0عدد در مترمربع بود که 

بوده و هر دو جنس  Dipteraجنس اول و دوم هر دو متعلق به راسته 

، تنها جنسی است Lumbricusباشند. جنس متعلق به رده حشرات می

تار شناسایی شد و کمهای حلقوی برداری از رده کرمکه در طی نمونه

 را شامل شد. کل درصد از فراوانی 8/0مترمربع که  عدد در 5آن  فراوانی

)فصل  4ترین نمونه در ایستگاه های مورد بررسی، بیشدر ایستگاه

ترین تعداد در ایستگاه عدد در مترمربع و کم 142تابستان( با تعداد 

 7در فصل تابستان، عدد در مترمربع بود.  12)فصل پاییز( با تعداد  5

تار شناسایی های حلقوی کمجنس از دو رده حشرات و کرم 8و  خانواده

عدد در متر  510شده در فصل تابستان های شناساییشد. کل نمونه

عدد در مترمربع و  142با  4ترین فراوانی در ایستگاه مربع بود. بیش

و در میان عدد در مترمربع بود  25با  1ترین تعداد در ایستگاه کم

عدد در مترمربع  508های شناسایی شده، حشرات با فراوانی ایستگاه

ها دارا ترین فراوانی را در ایستگاهدرصد از کل فراوانی، بیش 2/99و 

عدد در مترمربع  388با فراوانی  Dipteraبود. در رده حشرات، راسته 

های ترین مقدار را در میان راستهدرصد از کل فراوانی، بیش 76و 

 Ephemeropteraشناسایی شده، در این فصل دارا بود، سپس راسته 

درصد از کل فراوانی را به  5/23عدد در مترمربع و  120با فراوانی 

های شناسایی شده ترین مقدار در میان راستهخود اختصاص داد و کم

تار با فراوانی های حلقوی کماز رده کرم Haplotaxidaمربوط به راسته 

 5درصد از کل فراوانی بود. در فصل پاییز،  4/0د در مترمربع و عد 2

تار شناسایی های حلقوی کماز دو رده حشرات و کرم جنس 5و  خانواده

عدد در مترمربع 151های شناسایی شده در فصل پاییز شد. کل نمونه

ترین عدد در مترمربع و کم 57با  2ترین فراوانی در ایستگاه بود. بیش

های عدد در مترمربع بود. در میان ایستگاه 12با  5ایستگاه  تعداد در

درصد  98عدد در مترمربع و  148حشرات با فراوانی ، شناسایی شده

ها دارا بود. از میان رده ترین فراوانی را در ایستگاهاز کل فراوانی، بیش

با فراوانی  Ephemeropteraشناسایی شده در این فصل، راسته  حشرات

ترین مقدار درصد از کل فراوانی، بیش 8/80در مترمربع و عدد  122

های شناسایی شده در این فصل دارا بود، سپس راسته میان راسته را در

Diptera  درصد از کل فراوانی  2/17عدد در مترمربع و  26با فراوانی

های شناسایی شده مربوط به راسته ترین مقدار در میان راستهو کم بود

Haplotaxida عدد در متر  3تار با فراوانی های حلقوی کماز رده کرم

ترین (. بیش15تا  5درصد از کل فراوانی است )جداول  2مربع و حدود 

ترتیب مربوط به گونه های شناسایی شده بهترین فراوانی در گونهو کم

Culex sp. های و گونهLumbricus terrestris  وTipula sp.  در دو

 فصل بوده است.
 

 (94تابستان  1های شناسایی شده در رودخانه کن )ایستگاه : گونه 5جدول 

 

 (94تابستان  2های شناسایی شده در رودخانه کن )ایستگاه گونه :6جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رده راسته خانواده جنس گونه جمعیت )تعداد در متر مربع(

2 Tabanus sp. Tabanus Tabanidae 
Diptera 

Insecta 18 Chironomus sp. Chironomus Chironomidae 

5 B. rhodani Baetis Baetidae Ephemeroptera 

 جمع 3 25

 جمعیت )تعداد در مترمربع( گونه جنس خانواده راسته رده

Insecta 

Diptera 

Tabanidae Tabanus Tabanus sp. 4 

Chironomidae Chironomus Chironomus sp. 18 

Culicidae Culex Culex sp. 46 

Pediciidae Dicranota Dicranota sp. 3 

Ephemeroptera Baetidae 
Baetis B. rhodani 25 

Procloeon P. pseudorufulum 16 

Oligochaeta Haplotaxida 
Heptageniidae Epeorus Epeorus sp. 4 

Lumbricidae Lumbricus L. terrestris 2 

 118 8 جمع
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 (94تابستان  3های شناسایی شده در رودخانه کن )ایستگاه : گونه7جدول 

 جمعیت )تعداد در مترمربع( گونه جنس خانواده راسته رده

Insecta 

Diptera 
Chironomidae Chironomus Chironomus sp. 47 

Culicidae Culex Culex sp. 3 

Ephemeroptera Baetidae Baetis B.  rhodani 36 

 86 3 جمع

    

 (94تابستان  4های شناسایی شده در رودخانه کن )ایستگاه : گونه8دول ج

 جمعیت )تعداد در مترمربع( گونه جنس خانواده راسته رده

Insecta 

Diptera 
Chironomidae Chironomus Chironomus sp. 33 

Culicidae Culex Culex sp. 79 

Ephemeroptera Baetidae Baetis B.  rhodani 30 

 142 3 جمع

 

 (94تابستان  5های شناسایی شده در رودخانه کن )ایستگاه : گونه9جدول 

 جمعیت )تعداد در مترمربع( گونه جنس خانواده راسته رده

Insecta 

Diptera 
Chironomidae Chironomus Chironomus sp. 50 

Culicidae Culex Culex sp. 85 

Ephemeroptera Baetidae Baetis B. rhodani 4 

 139 3 جمع

 

 (94پاییز  1های شناسایی شده در رودخانه کن )ایستگاه گونه :10جدول 

 جمعیت )تعداد در مترمربع( گونه جنس خانواده راسته رده

Insecta 

Diptera 
Chironomidae Chironomus Chironomus sp. 2 

Tipulidae Tipula Tipula sp. 2 

Ephemeroptera Caenidae Caenis C. rivulorum 15 

 19 3 جمع

 

 (94پاییز  2های شناسایی شده در رودخانه کن )ایستگاه گونه :11جدول 

 جمعیت )تعداد در مترمربع( گونه جنس خانواده راسته رده

Insecta 
Diptera Chironomidae Chironomus Chironomus sp. 12 

Ephemeroptera Caenidae Caenis C. rivulorum 42 

Oligochaeta Haplotaxida Lumbricidae Lumbricus L. terrestris 3 

 57 3 جمع
 

 (94پاییز  3های شناسایی شده در رودخانه کن )ایستگاه گونه :12جدول 

 

 جمعیت )تعداد در مترمربع( گونه جنس خانواده راسته رده

Insecta 
Diptera Chironomidae Chironomus Chironomus sp. 6 

Ephemeroptera Caenidae Caenis C.  rivulorum 22 

 28 2 جمع 
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 (94پاییز  4های شناسایی شده در رودخانه کن )ایستگاه گونه :13جدول 

 

 

 

 
 

 (94پاییز  5گونه شناسایی شده در رودخانه کن )ایستگاه  :14جدول 

 جمعیت )تعداد در مترمربع( گونه جنس خانواده راسته رده

Insect Ephemeroptera Baetidae Baetis B. rhodani 12 

 12 1 جمع
 

 94های شناسایی شده در دو فصل در رودخانه کن در سال رین فراوانی در گونهتترین و کمبیش :15جدول 

 فصول
 هاگونه

 تعداد ترین گونهکم تعداد ترین گونهبیش

 Culex sp. 213 Lumbricus terrestris 2 94تابستان 

 Caenis rivulorum 79 Tipula sp. 2 94پاییز 

اخص هیلسنهوف در نتایج مربوط به ش: شاخص هیلسنهوف       

طور به 1394خصوص ماکروبنتوزهای رودخانه کن در تابستان و پاییز 

ترین مقدار این شاخص مربوط به فصل فصلی نشان داد که بیش

ترین مقدار این شاخص مربوط به فصل و کم 19/7تابستان با مقدار 

 (.16)جدول  بود 5پاییز با مقدار 

 

 1394دو فصل تابستان و پاییز سال  مقایسه شاخص هیلسنهوف در :16جدول 

 شماره ایستگاه تابستان پاییز

68/5 72/5 1 

6 30/6 2 

6 65/5 3 

11/5 90/6 4 

5 19/7 5 

 

های شناسایی شده در رودخانه کن در فصل درصد فراوانی گونه

 .Culex spمربوط به گونه  فراوانی درصد ترینکه بیش داد تابستان نشان

  Lumbricus terrestrisترین گونه مربوط به صد و کمدر 8/41با مقدار 

های شناسایی درصد فراوانی گونه(. 12شکل درصد بود ) 4/0با مقدار 

ترین درصد فراوانی که بیش داد پاییز نشان کن در فصل در رودخانه شده

ترین درصد و کم 3/52با تعداد  Caenis rivulorumمربوط به گونه 

 .(13)شکل  درصد بود 3/1با تعداد  .Tipula spگونه مربوط به 

 جمعیت )تعداد در مترمربع( گونه جنس خانواده راسته رده

Insecta 
Diptera Chironomidae Chironomus Chironomus sp. 4 

Ephemeroptera Baetidae Baetis B. rhodani 31 

 35 2 جمع 

 
های شناسایی شده در درصد فراوانی گونه نمودار: 12شکل 

 1394رودخانه کن در تابستان 
 

 
های شناسایی شده در نمودار درصد فراوانی گونه: 13شکل 

 1394رودخانه کن در پاییز 
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 حثب
پراکنش این مطالعه شامل شناسایی و بررسی فراوانی و        

بوده  94ماکروبنتوزهای رودخانه کن در دو فصل تابستان و پاییز سال 

عدد در مترمربع و در  510دست آمده در فصل تابستان و فراوانی به

باشد. این بررسی در پنج ایستگاه عدد در مترمربع می 151فصل پاییز 

 بار، طی دو فصل انجام گردید. پژوهش 4رودخانه کن و در هر ایستگاه 

کن حاضر تحت عنوان شناسایی ماکروبنتوزهای بخش ابتدایی رودخانه

گونه  10انجام شد و در این پژوهش،  94در استان تهران در سال 

متعلق به رده  حشرات و یک گونه رده گونه متعلق به 9که  شد شناسایی

ترین حشرات و کم تنوع مربوط به ترینتار بود. بیشکم های حلقویکرم

ای که در تار است. تنها نمونههای حلقوی کمق به رده کرمتنوع متعل

ها در دو فصل تابستان و پاییز مشاهده شد، گونه اکثر ایستگاه

Chironomus sp. دست آمده از مقادیر شاخص هبود. براساس نتایج ب

هیلسنهوف مشخص گردید که ایستگاه باالی امامزاده داود در دو فصل 

کیفیت آب متوسط بوده و آلودگی آلی نسبتاً تابستان و پاییز دارای 

فقط در این ایستگاه  .Tipula spباشد. وجود نمونه قابل تشخیص می

که تاکسونی با ارزش مقاومتی کم و حساس به بار آلودگی است، نشان 

ها کیفیت آب بهتری دهد این ایستگاه در مقایسه با سایر ایستگاهمی

دو فصل تابستان و پاییز دارای کیفیت ایستگاه امامزاده داود در  دارد.

آب نسبتاً ضعیف بوده و آلودگی آلی قابل تشخیص نیز دارد. در این 

 Lumbricusای هستیم. گونه ترین تنوع گونهایستگاه شاهد بیش

terrestris  فقط در این ایستگاه مشاهده شد و پراکنش این گونه در

نابراین وجود این گونه هایی با آلودگی زیاد و بسیار زیاد است، بآب

ایستگاه رندان در هر دو فصل،  باشد.تأییدی بر آلودگی این ایستگاه می

های حال، حضور تاکسونکیفیت آبی نسبتاً ضعیفی دارد، ولی با این

در این ایستگاه مشاهده شد. ایستگاه  Baetisحساس به آلودگی مانند 

حال ود، ولی با اینامامزاده نوربخش دارای کیفیت آب نسبتاً ضعیفی ب

در ایستگاه  ترین فراوانی را در این ایستگاه داشت.بیش Baetisجنس 

که ارزش  .Culex spباشد و نمونه نیز کیفیت آب نسبتاً ضعیف می 5

ترین فراوانی را نسبت به مقاومتی باالیی دارد، در این ایستگاه بیش

آب این ایستگاه  ها داشت که این امر خود تأییدی بر آلودگیسایر گونه

ها که در اکثر ایستگاه ای بودنمونه تنها .Chironomus sp نمونه باشد.می

که این گونه ارزش مقاومتی باالیی جاییدر دو فصل وجود داشت، از آن

شود، حضور این گونه هایی با آلودگی زیاد مشاهده میداشته و در آب

فراوانی ( 1393الزاده )منیز نشانگر وجود آلودگی در رودخانه کن بود. 

صورت بهرا یفیت زیستی رودخانه کماربر و  ماکروبنتوزهای رودخانه

. نتایج نشان داد در اکثر کرد بررسی 1390ماهانه از فروردین تا اسفند 

ترین فراوانی مربوط به الروهای کفزیان بیش ،برداریهای نمونهماه

بود. در بین  Diptera و Ephemeroptera، Tricoptera هایراسته

 و Chironomidae، Simulidae سه خانواده Diptera راسته هاینمونه

Tabanidae درصد غالب  17درصد و  17درصد،  64ترتیب با فراوانی به

در  Tricopteraو  Ephemeropteraهای ترین فراوانی راستهبیش بودند.

 Diptera ترین فراوانی راستهکه بیشدرصورتی ،مشاهده شدماه مرداد 

این راسته در اسفند و  نمونهدر اردیبهشت و بهمن دیده شد. کاهش 

ماه نسبت داد. با  2توان به باال بودن دبی آب در این فروردین را می

 های مختلف، راستهتوجه به درصد فراوانی موجودات کفزی در ماه

Ephemeroptera هابرخی ایستگاه هرچند در تری داشت.غالبیت بیش ،

دلیل اند که این امر بهتری داشتهغالبیت بیش Diptera د راستهافرا

 هاینمونهتابستان  در .بودفاضالب روستاهای اطراف به این منطقه  ورود

توجهی کاهش قابل Chironomidaeویژه خانواده به Diptera راسته

تواند مهاجرت عمودی از کف به سطح و یافتند که دلیل این امر می

که بافت بستر رودخانه ییجاخوران باشد. از آنای کفزیهفعالیت تغذی

سنگی است و بار مواد آلی در این رودخانه نیز یکسان تر قلوهماربر بیش

های مختلف تنوع ماکروبنتوزها تفاوت چندانی در بین ایستگاه، است

های حساس به آلودگی در همه توجه به وجود راسته بنابراین،نداشت. 

رودخانه ماربر دارای خصوصیات کیفی مناسبی  گفت توانیم هاایستگاه

ای با عنوان بررسی (، مطالعه1386اکبری ) (.1393)مالزاده،  باشدمی

ها با مواد آلی پراکنش ماکروبنتوزهای رودخانه زاینده رود و ارتباط آن

 9موجود در بستر در استان اصفهان انجام داد. در نتیجه این مطالعه 

ها نشان داد که موجود تفکیک و شمارش گردید. بررسی گروه جانوری

ها باشد که در تمامی ایستگاهتاران میغالب در رودخانه زاینده رود، کم

ترین فراوانی را داشتند. تاران بیشمشاهده شد. شیرونومیده پس از کم

(، به تحقیقی تحت عنوان بررسی کیفیت 1386خاتمی و همکاران )

مهرگان کفزی های درشت بیتنوع خانواده رودخانه کرج براساس

شده در این تحقیق  پرداختند. ماکروبنتوزهای شناسایی )ماکروبنتوزها(

ها رده بودند که در تمامی ایستگاه 3راسته و  5خانواده از  28متعلق به 

دیده شده  Chironomidaeو  Planariidae ،Baetidaeهای خانواده

(، به تحقیقی تحت عنوان معرفی 1388برگ و همکاران )آتش است.

ساختار جمعیت و فراوانی ماکروبنتوزهای رودخانه خبر در فصول 

جنس از  38مختلف سال پرداختند. در بررسی فون کفزیان حدود 

تر شامل الرو خانواده از موجودات بنتیک شناسایی شدند که بیش 27

ها زهطور متوسط اعضای دو راسته یک روحشرات آبزی بوده است. به

(Ephemeroptera)  و دوباالن(Diptera) های مطالعاتی در اکثر ایستگاه

های دست، شاخه کرمهای منطقه پایینمنطقه باالدست و در ایستگاه

(، 1390ندوشن و همکاران )موسوی غالبیت دارد. (Hirudinea) حلقوی

تحت عنوان ساختار جمعیت موجودات ماکروبنتوز در دریاچه  پژوهشی

گونه شناسایی گردید که به  11اردبیل پرداختند که  نئور
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شاخه تعلق داشتند. از  3رده و  7راسته،  10خانواده،  10جنس،  11

گونه برای اولین بار در ایران شناسایی و معرفی شدند.  8این میان، 

 Gammarus fasciatus  ،Pisidiumهای غالب دریاچه شاملگونه

supinum  وQuistadrilus multisetosus کل جمعیت،  ها ازفراوانی آن و

(، به 1390حاتمی و همکاران ) درصد بود. 5و  43، 49ترتیب هب

جوامع ماکروبنتوز  پروری برعنوان ارزیابی اثر پساب آبزی تحقیقی تحت

پرداختند.  BMWP شاخص از استفاده رود بارودخانه زاینده کیفیت آب و

خانواده از  53حقیق متعلق به ماکروبنتوزهای شناسایی شده در این ت

(، 1390کریمی و همکاران )مسگران رده بودند. 11راسته و  16

ای با عنوان ارزیابی کیفی آب رودخانه دوهزار تنکابن با استفاده مطالعه

زیان های سریع مطالعه موردی انجام دادند. در این بررسی کفاز روش

طوسی  ناسایی شدند.راسته و هفت رده ش 18خانواده، متعلق به  60

ای با عنوان بررسی ساختار جمعیتی (، مطالعه1390و همکاران )

ماکروبنتوزهای شش چشمه در شمال شهرستان دامغان انجام دادند. 

های خانواده شناسایی شد و غالب نمونه 18راسته و  11در نتیجه 

ها روزه، یک(Diptera)مشاهده شده مربوط به پنج راسته دوباالن 

(Ephemeroptera)، ناجورپایان (Amphipoda)، مودارانبال (Trichoptera) 

(، به مطالعه ساختار اجتماعات 1391ممبینی ) بودند. Tricladidaو 

)محدوده  جراحی رودخانه در آالیندگی هایشاخص عنوانبه ماکروبنتیک

 5مقبره سیدعاشور تا ورودی شهر شادگان( پرداختند و در مجموع 

گونه بودند، شناسایی  8جنس و  11روبنتوزها که شامل گروه از ماک

ترین درصد فراوانی های شناسایی شده بیشگردیدند. در بین گروه

 88/30پایان با درصد، شکم 23/41ها با ایترتیب مربوط به دوکفهبه

پوستان درصد و سخت 98/9درصد، زالوها با  71/17درصد، حشرات با 

(، به تحقیقی 1391وزبهانی و همکاران )رمحمدی درصد بود. 2/0با 

 BMWPشاخص  با استفاده از مارون رودخانه زیستی عنوان ارزیابی تحت

و ساختار جمعیتی ماکروبنتوزها پرداختند. ماکروبنتوزهای شناسایی 

 رده بودند. 4راسته و  6خانواده از  8شده در این تحقیق متعلق به 

تار و تنوع ماکروبنتوزهای (، به مطالعه ساخ1391صبا و همکاران )

وحش دز در فصول پاییز و رودخانه دز در محدوده پناهگاه حیات

گونه،  25 مشتمل بر گروه ماکروبنتوزی 6نتیجه  زمستان پرداختند و در

ترتیب ترین درصد فراوانی بهشناسایی گردید که در این میان، بیش

با  (Gastropoda) ایانپشکم ،% 36/49 با (Oligochaeta) تارانکم به مربوط

 (Bivalvia)ها ایدرصد، دوکفه 15/13با  (Insecta)، حشرات % 83/33

 (Hirudinea)زالوها  و درصد 9/0 با (Crustacea) پوستانسخت ،%64/2با 

ای (، مطالعه1393درصد بوده است. خسروانی و همکاران ) 088/0با 

با استفاده  هرمزگان( ن)استا آبادبا عنوان ارزیابی زیستی رودخانه حاجی

از ساختار جمعیت ماکروبنتوز انجام دادند، در نتیجه این مطالعه در 

خانواده شناسایی  24راسته و  9رده،  5مجموع 

ها ترین تنوع و فراوانی را بین نمونهشدند که الرو حشرات آبزی بیش

(، به مطالعه 1391) تیموری و همکاراناسحقی خود اختصاص دادند. به

روی ارزیابی کیفیت آب رودخانه بابلرود )استان مازندران( براساس بر 

شاخص زیستی هیلسنهوف پرداختند. نتایج نشان دادند که براساس 

طبقه کیفی خوب  4ها، در ، ایستگاهHFBIمقادیر شاخص زیستی 

( و بسیار 3(، نسبتاً ضعیف )ایستگاه 2(، مناسب )ایستگاه 1)ایستگاه 

( قرار گرفتند )اسحقی تیموری و همکاران، 5و  4های ضعیف )ایستگاه

(، پژوهشی با عنوان ارزیابی 1391زادگان و همکاران )روغنی (.1391

زیستی رودخانه دز با استفاده از ساختار جوامع ماکروبنتیک و شاخص 

ها نشان داد که براساس محاسبات هیلسنهوف انجام دادند. مطالعه آن

حدوده مورد مطالعه در سه طبقه شاخص هیلسنهوف کیفیت آب در م

که در دو فصل و کل دوره مطالعاتی  صورتبندی شد، بدینکیفی طبقه

در طبقه نسبتاً ضعیف و  2در طبقه مناسب، ایستگاه  3ایستگاه 

که در جاییبندی شد. از آنضعیف طبقه بسیار در طبقه 5و  1ایستگاه 

عنوان ایستگاه گاه بهاین ایست نشد گروه جانوری مشاهده هیچ 4ایستگاه 

Azoic دادگر و  (.1391زادگان و همکاران، معرفی می شود )روغنی

(، پژوهشی با عنوان بررسی اثرات کیفی استخرهای 1393همکاران )

کمان بر رودخانه شاهرود با استفاده از شاخص آالی رنگینپرورش قزل

د. مطالعه انجام دادن Hilsenhoff کفزیان یا شاخص زیستی سریع ارزیابی

متوسط،  1ایستگاه  شاهرود در کیفی رودخانه که وضعیت داد ها نشانآن

خوب، ایستگاه  4خوب، ایستگاه  3متوسط ضعیف، ایستگاه  2ایستگاه 

بد  8خیلی خوب و ایستگاه  7متوسط، ایستگاه  6بد، ایستگاه  5

طورکلی کیفیت آب رودخانه کن نسبتاً ضعیف بوده و باشد. بهمی

نتایج مربوط به شاخص هیلسنهوف باشد. لودگی قابل توجه میدارای آ

خصوص ماکروبنتوزهای رودخانه کن در دو فصل تابستان و پاییز در

ترین مقدار این شاخص مربوط به فصل نشان داد که بیش 94سال 

ترین مقدار این شاخص مربوط به فصل و کم 19/7تابستان با مقدار 

های مهم باال بودن این شاخص در علت بود. یکی از 5پاییز با مقدار 

های درون فصل تابستان، افزایش گردشگران و در نتیجه افزایش زباله

تر بودن این شاخص در فصل پاییز، های کمآب بوده و یکی از علت

 تر بود.بارندگی بیش افزایش سرعت جریان آب در نتیجه
 

 دانیو قدر تشکر
 بیوسیستماتیک ارشدکارشناسی نامهپایان از مستخرج تحقیق این نتایج        

 باشد.پیشوا می -واحد ورامیندانشگاه آزاد اسالمی 
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