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چکیده
تا 1391از مهر ماه (سال  مدت یک رودخانه اهرچاي به  تعیین توان تولید  منظور آگاهی از شرایط اکولوژیکی،کیفیت آب و      به
ها در انجام و نمونهها توسط سوربربردارينمونه. برداري انجام شدامع کفزیان نمونهطور ماهانه از جوایستگاه به12در ) 1392شهریور 

ــد   ــوزین و شــمارش گردیدن ــشگاه جداســازي، شناســایی، ت ــه . آزمای ــن رودخان ــان شــامل 12در ای ، Planaridaeخــانواده از کفزی
Lumbriculidae ،Tubificidae ،Culicidae،Glossiphoniidae،Gamaridae،Heptagenidae،Caenidae،Chironomidae،

Simulidae،Limnaeidae و Sphaerideaمترمربـع  گرم در49/1توده عدد و زي83/159ساالنهمتوسط تعداد.شناسایی شدند
توده زيعدد با66(ها ترین مقدار آنکمماه وشهریوردر)مترمربعگرم در8/2تودهزيعدد با277(ترین تعداد بیش. تعیین گردید

هايبین میانگینچنینهم.ماه تعیین گردید که نشان از تغییرات زمانی کفزیان در این رودخانه بوده استدر آذر) مترمربعگرم در59/0
هاي طبقات کیفی با روش.استدیده شدهدار تفاوت معنی) ≥F)01/0p مختلف، براساس آزمون هايایستگاهوهاماهدردرمترمربعتعداد

IIطور متوسط درطبقه آبیها بهو داراي کیفیت خیلی خوب و سایر ایستگاهIدر طبقه آبی1بوئر تعیین و نتایج نشان دادند که ایستگاه 
هرهکتارکیلوگرم در170و توان تولید جوامع کفزیان نیز =85/1Zمتوسط سالیانه وضیعت زیستی. اندو در کیفیت خوب قرار داشته

بنابر .و با کیفیت خیلی خوب تعیین گردیدHFBI98/4)(روش هیلسینوفبارودخانهاینآبکیفیتچنینهم.استشدهییناز بستر تع
داراي ومکانی کفزیـان تغییرات زمانی وباتر در معرض ورود آالینده و    سالم و کم  طبیعیهاينتایج حاصله، اهرچاي یکی از زیستگاه     

.زیابی گردیدارپاییننسبتاًطبیعیتولید
هاي آبی بوئر، کالسه)HFBI(مهرگان کفزي، توان تولید، شاخص هیلسنهوف رودخانه اهرچاي، بزرگ بی:کلمات کلیدي

Rahimibashar@yahoo.com: پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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مقدمه
مهرگان کفزي، جانورانی با تحرك کم و وابسته به بستر بی

هاي آبی بوده که نسبت به تغییرات زیست محیطی و اکوسیستم
آرام از خود تغییر و سازش نشان داده و این اکولوژیکی به شکل

هاي ها در راس مطالعات حفاظت از آبمسئله باعث شده که آن
ها ارزش باالي آن). Farris،2004وStephens(جاري قرار بگیرند

هاي زیستی سالمت عنوان شاخصهاي جاري بهدر ارزیابی آب
تمامی کشورها ها، تاریخچه طوالنی داشته و امروزه در رودخانه

گیرندطور گسترده مورد استفاده قرار میههاي زیستی بپایشدر
)WallaceوWebster ،1996 .(کفزي مهرگانجوامع بزرگ بی

(Peetersتاثیر خصوصیات اقلیمی و حوضه آبریزتحترودخانههر

، بستر )Hellawell ،1986(آب کیفیت،)Mgardoniers،1998و
)Chapman(هاآلودگیورودي،)1997،همکارانوPhippsو

و خصوصیات زیستی نظیر رقابت و شکارگري ) 1995، همکاران
هاي تر شاخصبیش). 1997، و همکارانAllan(قرار دارند
ها نسبت به اساس حساسیت و مقاومت این گروهبرزیستی نیز

اندشدهگذاريپایهآلیموادهايآلودگیها خصوصاًآلودگی
)Wrightب آها جهت پایش کیفیت بررسی). 1995، همکارانو

باتوجه به اثرات روز گسترش یافته وایران نیز هرها دررودخانه
جایگاه هاي جاري اهمیت وکاربردهاي متفاوت آبانسانی و

ارزیابی زیستی : این تحقیقات شاملبخشی از. واالیی یافته است
،Varnosfaderany(فزيکبزرگمهرگانبیتوسطرودزرینهرودخانه
هاي منتهی به تاالب بررسی جوامع کفزیان رودخانه، )2010
هاي زیستی ارزیابی شاخص،)1387همکاران،ومیرزاجانی(انزلی

ارزیابی زیستی رودخانه ،)1388و نیاکان، استوان(کررودخانهدر
بخش. باشدمیمشابهمطالعاتدیگرو)1389همکاران،وحفار(کر

ها طبیعی رودخانهتولیدتوانبررسیبهکفزیانمطالعاتردیگ
ها براساس میزان تولیدات ثانویه بنتوزي پرداخته که برخی از آن

و تعیین توان تولیدکردانوآغشترودخانهتودهزيارزیابی:شامل
رودخانه بنتوزيتولیدتوانارزیابی،)1379همکاران،واحمدي(آن

ارزیابی توان تولید،)1387خانی و تاتینا، یبقر(لوندویل آستارا 
بنتوزي جوامعو)1382همکاران،ومقصودينوان(شمرودرودخانه

. باشندمی)1380بشر،رحیمی(رودخانه پلرودتوان تولیدو
توان میگرفتهانجامکشورهادیگردرکهايمشابهمطالعاتاز

ارتباط با تغییرات زیست به بررسی ساختار جوامع کفزیان در 
،همکارانوPeeters (میزان غذا در کشور هلند محیطی و

اسلواکی با توجه به تغییرات جوامع بتنوزي نهرها در،)2004
ارزیابی جویبارهاي ،)Pastuchova،2006(آبدبیمیزانتغییرات

Morais(معتدله تحت تاثیر شرایط هیدرولوژیک متفاوت مناطق

هاي صخارزیابی کیفیت آب براساس شا) 2004و همکاران، 
، Czerniawska-Kusza(هاي جاريبیولوژي و پایش زیستی آب

هاي باسک توزیع و تغییرات جوامع بنتوزي رودخانه،)2005
و تاثیرتغییرات فصل و )Wright ،1991وRodrigues(اسپانیا 

ایتالیا پیرینهارتفاع بر روي جوامع ماکروبنتوزي رودخانه
)Leunda ،اشاره نمود) 2009و همکاران .

شرقی است آذربایجاندائمیهايیکی از رودخانهاهرچاي
که از ارتفاعات پیرسقا در شرق شهرستان اردبیل سرچشمه 

بل، تر نظیر کویجهگرفته و در مسیر آن چندین رودخانه کوچک
شوند این رودخانه میچاي به آن واردآذغانچاي و چیچیک

شهر بهکیلومتر داشته و در شهرستان مشکین120لی حدود طو
. ریزدسو پیوسته و در نهایت به رودخانه ارس میقرهرودخانه

اهرچاي براي منطقه اهمیت اقتصادي و کشاورزي مهمی داشته 
توجه به طوالنی بودن مسیر و ارزش باالي اکولوژیک که با

نجام نگرفته هاي زیستی بر روي آن اتاکنون مطالعات پایش
با توجه به وجود دو کارگاه برداشت شن و وجود مزارع . است

تر دست آن اهمیت این مطالعه بیشزیاد در اطراف پایین
انجام این باتوجه به موارد فوق هدف از. کندخودنمایی می

وشناسایی جوامع کفزیان آن، بررسی تغییرات زمان: یققتح
هیلسینهوف، روشتوسطدخانهروآبکیفیتارزیابیها،آنمکانی

تعیین توان تولید طبیعی بنتوزي و مشخص نمودن وضعیت 
.   اکولوژیک این اکوسیستم حساس و مهم بوده است

هاشمواد و رو
رییتغبا توجه به خصوصیات اکولوژیک رودخانه نظیر 

،یفرعي هاشاخهوجودآب،انیجرسرعتبستر،بیشو جنس
جهترهایمسبودنمناسبوی کیزیفموانعنده،یآالمنابع

12انسانی نظیر سد و برداشت شن، و تغییراتدسترسی
ها در طول یکبردارينمونه. گردیدانتخاببردارينمونهایستگاه

هاي از ایستگاه) 92تا شهریور 91از مهر(صورت ماهانه سال و به
) .1شکل(انتخاب شده صورت گرفت 

برداري در رودخانه اهرچايهاي نمونهاتی و ایستگاهمنطقه مطالع: 1شکل
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و با )50×50مترسانتی(ها با استفاده از سوربربردارينمونه
درصد4ها با فرمالین نمونه. در هر مرحله انجام شدتکرار3

شیالت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تثبیت و به آزمایشگاه 
با استفاده از لوپ و جداسازي، منتقل و پس ازالهیجان 

، Jessup؛ 1382احمدي و نفیسی، (کلیدهاي شناسایی معتبر
تا )Usinger،1963؛Provonsha ،1981و McCafferty؛ 1999

توده نیز با ترازوي حد امکان شناسایی، تعداد شمارش و زي
شناسایی پس از. توزین گردید) گرم001/0(دیجتالی دقیق 

رودخانه، ازتعیین کیفیت آبخانواده جهت کفزیان درحد
:استفاده گردیدفرمول زیرازو)Hilsenhoff)1987روش

HFBI=Σ (n.vt)/N
n =خانوادههردرهانمونهتعداد ،=VTخانوادهارزش تحمل هر ،
N=هاخانوادهتمامدرهانمونهکلتعداد،=HFBIهیلسنهوفشاخص

استفاده ازتعیین مقادیر شاخص هیلسنهوف باپس از
.کیفیت هر ایستگاه تعیین گردید1جدول

رودخانهآبتیفیوکلسنهوفیهروشدرشدهمحاسبهاعدادنیبرابطه:1جدول
HFBIآبتیفیکآبیآلودگدرجه

0- 75/3یعالیآلی آلودگبدون
76/3- 25/4خوبی لیخزیناچاریبسی آلی آلودگ

26/4- 00/5خوبیآلی آلودگي مقدار
01/5- 75/5متوسطمالحظهقابلنسبتاًدرحدی آلی لودگآ

76/5- 50/6فیضعمتوسطمالحظهقابلی آلی آلودگ
51/6- 25/7بدادیزی لیخی آلی آلودگ

26/7- 00/10بدیلیخدیشدیآلیآلودگ

روش ساپروبی ازنیزمحاسبه توان تولید رودخانه جهت
)Bauer،1980 (ها در هر رزش فراوانی نمونهو با توجه به ا

.استفاده گردید) 3جدول(ب آطبقه کیفی و) 2جدول(ایستگاه 

ها درنآها براساس فراوانی نمونهگذاري تعدادارزش: 2جدول
)Bauer ،1980(هر ایستگاه 

فراوانی 
خیلی زیاد

فراوانی 
زیاد

فراوانی 
متوسط

هاي نمونه
منفرد

عدد1=1عدد2-7=2عدد7-20= 3عدد<20= 4

ی، حساسیت و یا مقاومت هر موجود فراوانبا توجه به
و جهت تعیین وضعیت تعلق گرفته کالسه آبی کفزي به یک 

ه استدیاستفاده گردزیرایستگاه از فرمول هربیولوژیکی 
)Bauer،1980:(

مجموعه O،دهنده ارزش بیولوژي ایستگاهنشانZجا در این
مجموع موجوداتβو Oligosaprobهموجوداتی محدود

mesosaprob-β وα مجموع موجوداتیα-mesossaprob وp

مجموعه فراوانی ∑nوpolysaprobناحیه مجموعه موجودات
مده آدست با توجه به نتایج به. دهندها را نشان میکل نمونه

آب هر ایستگاه کیفیطبقهتعیینجهت3جدولازZ براي 
.استفاده گردید

به هاطبقه کیفی آب ومعادل وضعیت زیستی آن: 3جدول 
)Bauer ،1980(بوئرروش

I5/1-1=Z کالسه آبیIΙ5/2-5/1=Z کالسه آبی
III5/3-5/2=Z کالسه آبیΙV4-5/3=Z کالسه آبی

صورت جداگانه هها بارزش زیستی هریک از ایستگاهابتدادر
ارزش بیولوژیک ، هاکل ایستگاهمیانگین از نآمحاسبه پس از 

دست آمده براي ارزش ههرگاه عدد ب.شودرودخانه تعیین می
گونه ارزش آن رودخانه هیچباشد5/2بااليرودخانهیکبیولوژیک

نیزتوقعکمهايگونهبرايتیحشتهندااقتصادي و شیالتی
دست آمده براي ارزش بیولوژیک بهعددهرگاهولی.نیستمناسب

سرمایهباشد آن رودخانه داراي ارزش اقتصادي و قابلیت2زیر 
).Bauer،1980(داردراشیالتیکاربردهايبراياريذگ

از فرمـول  نیز  براي محاسبه توان تولید در هر یک از ایستگاه ها           
:گردیدستفاده ازیر

توان تولید
وضـعیت  zو )1جـدول (مجموع ارزش فراوانـی    nدر رابطه فوق    

نیـز  مساحت رودخانه  .باشدمیایستگاه   هر)2جدول(بیولوژیک
:مده استدست آهبه زیراز رابط

مساحت رودخانه=عرض رودخانه× طول رودخانه
در تودهزيواي تعدادهتفاوت بین میانگینجهت تعیین

و براي رسم نمودارها Fهاي زمانی از آزمون ها و تفاوتاهگایست
.استفاده شده استExcelافزار از نیز از نرم
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نتایج
مهرگان کفزیان بزرگ بیخانواده از12در این مطالعه 

،Planaridae،Lumbriculidae ،Tubificidae:هايخانوادهشامل 
Glossiphoniidae،Gamaridae،Culicidae،Heptagenidae،Caenidae،
Chironomidae ،Simulidae،Limnaeidae و Sphaeridea

49/1تودهعدد و زي83/159میانگین تعداد .شناسایی شدند

نتایج نشان دادند که در فصل . مترمربع تعیین گردیدگرم در
عدد با 277تعداد توده افزایش و بیشینه زيتابستان میانگین

ها نآترین مقدار شهریور ماه و کمدرمترمربعدرگرم8/2تودهزي
دشدر آذر ماه تعیین مربعمترگرم در59/0توده عدد با زي66

هايایستگاهوهاماهدرتعدادهايمیانگینبینتفاوت).5و4جداول(
.دار بوده استمعنی) ≥F)01/0p مختلف، براساس آزمون 

هاي مختلفماهمهرگان کفزي رودخانه اهرچاي دربزرگ بیتودهزيمیانگین تعداد و: 4جدول 
اسفندبهمنديآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینهاي سالماه

تعداد
درمترمربع

a15±71b13±208b11±212b17±214b18±271b10±277b17±205ab21±149a22±66a23±74a24±79a17±92

گرمزي توده
 /

69/072/19/116/275/28/284/127/159/066/071/082/0مترمربع

.)>01/0p(باشدهاي سال میدار بین ماهدهنده اختالف معنیحروف غیرمشترك نشان

هاي مختلفایستگاهمهرگان کفزي رودخانه اهرچاي دربزرگ بیتودهزيمیانگین تعداد و: 5جدول 
123456789101112هاایستگاه

تعداد
درمترمربع

ab15±103a13±98a11±83ab17±121ab18±132a10±88b17±155b21±232b22±261b23±298b24±215b17±153

گرمزي توده
 /

86/081/075/091/097/073/03/13/283/23/38/134/1مترمربع

.)>01/0p(باشدها میدار بین ایستگاهدهنده اختالف معنینشانمشترك حروف غیر
،Lumbriculidaeهايخانوادهکهدادندنشانهاخانوادهشناسایی

Tubficidae ،Gamaridae ، Heptagenidae وChironomidae در
Chironomidaeطول چهار فصل در رودخانه حضور داشته و خانواده

درصد و در تابستان به حداقل میزان خود رسیده در بهار باالترین
دهند توده کفزیان بر حسب ایستگاه، نشان میزي). 6جدول(است

12تا6هاي تر از ایستگاهمیزان آن کم6تا 1هاي که در ایستگاه
،10ایستگاهدرنیزمیزانباالترینو3ایستگاهدرترینکمبوده و

هاي مختلف هاي ماهت بین میانگینتفاو).7جدول(استشدهمشاهده
.دار بوده استنیز معنیتودهزيسال، از نظر

در فصول مختلف در رودخانه اهرچاي  انکفزیهاي فراوانی خانوادهدرصد:6جدول
%زمستان%پاییز%تابستان%بهار نتیکبموجودات خانواده

Planaridae-66/019/1-
Lumbriculidae38/2118/2219/1698/28

Tubficidae07/444/133/802/11
Glossiphoniidae22/192/019/1-

Gamaridae05/366/057/371/5
Heptagenidae33/1891/4243/4177/38

Simulidae29/505/924/15-
Culicidae-26/0--

Limnaeidae-13/024/0-
Sphaeridae-26/0--
Caenidea13/2148/041/0

Chironomidae64/4639/014/1210/15
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که ایستگاه ها نشان دادارزیابی وضعیت بیولوژیک ایستگاه
ترترین میزان آلودگی کم،46/1با وضعیت زیستی ) پیرسقا(1

باالترین میزان آلودگی 35/2با وضعیت زیستی 8آلی و ایستگاه 
قرار IIدر کالسه آبی میانگین کل رودخانه نیز. اندداشتهآلی را

کیلوگرم 170رودخانه اهرچايمیانگین تولید در.داشته است
و عرض ) کیلومتر120(در هکتار با توجه به طول کل رودخانه 

هکتار برآورد شده 60مساحت رودخانه) متر5(متوسط رودخانه

شاخص .محاسبه گردیدکیلوگرم10200تولیدات رودخانه کلو
داراي کیفیت و81/3برابر1ایستگاهدر) HFBI(هیلسنهوف

)  اهر(8وب و آلودگی آلی بسیار ناچیز و ایستگاه آب خیلی خ
13/6=HFBIمحدوده آلوده قابل مالحظه و کیفیت متوسط در

میانگین  کیفیت آب رودخانه در وضعیت تا ضعیف قرار داشته و
.)7جدول(کم آلودگی آلی تعیین شدخوب و داراي مقدار

در رودخانه اهرچايو تعیین کیفیت آب با روش هیلسنهوف توان تولید،وضعیت زیستیتوده، زيمیانگین :7جدول
میانگین زي تودهایستگاه

مترمربع/گرم
وضعیت زیستی

Z

توان تولید
HFBIکالسه آبیه/کیلوگرم

درجه آلودگی آبکیفیت آبمقادیر هیلسنهوف

186/046/1164I81/3آلودگی آلی بسیار ناچیزخیلی خوب
281/093/1145II31/4مقداري آلودگی آلیخوب
375/004/2108II62/4مقداري آلودگی آلیخوب
491/088/1191II53/4مقداري آلودگی آلیخوب
597/009/2163II46/4مقداري آلودگی آلیخوب
673/007/2135II38/4مقداري آلودگی آلیخوب
73/104/2216II08/5آلودگی آلی در حد نسبتاً قابل مالحظهمتوسط
83/235/2170II13/6آلودگی آلی قابل مالحظهمتوسط ضعیف
983/232/2164II01/6آلودگی آلی قابل مالحظهمتوسط ضعیف
103/320/2182II74/5آلودگی آلی در حد نسبتاً قابل مالحظهمتوسط
118/104/2216II61/5ی آلی در حد نسبتاً قابل مالحظهآلودگمتوسط
1234/12/1190II14/5آلودگی آلی در حد نسبتاً قابل مالحظهمتوسط

مقداري آلودگی آلیخوب49/185/1170II98/4میانگین

بحث
یک اکوسیستم تصادفی نبوده وحضور موجودات زنده در

ت که حضور و فراوانی اي از عوامل زیست محیطی اسمجموعه
عنوان همهرگان کفزي ببزرگ بی. کندها را تعیین میگونه

اکسیژن شاخص زیستی منابع آبی محسوب شده و عواملی نظیر
ها تاثیرنآجوامع محلول و دماي آب و میزان الودگی بر

عمدتاً تابعی از مواد ها نیزآنتوده زيمحسوسی را نشان داده و
نفیسی،واحمدي(باشد میآب رودخانه آلی بستر و جریان 

1380.(
ي نیز تغییرات فصلی و خصوصیات اکولوژیک اهرچادر

مهرگان کفزي اثر تنوع بزرگ بیروي فراوانی ور رودخانه ب
کل تعداددلیل دماي باالي آببهدر شهریور ماه داشته و 

ترین پاییندرهاي پائیزيسیالبدلیلهبو در آذرماه افزایش
در )Zinn)1997و Cuomoمطالعات . داشته استمیزان قرار

توده بنتوزها نشان از کاهش شدید زينیزLower westرودخانه
جنس 15بیان شده و هاي فصلی دلیل سیالبدر فصل پائیز به

مختلف شناسایی، که تغییرات رسوبات نیز عامل تاثیرگذار دیگر 
.تعیین شده است

نیز حاکی از) 1382(و همکاران مقصودينوانهايبررسی
و زمستان ) دلیل سیالببه(بنتوزها در پاییز کاهش جمعیت

چنین درهم. در رودخانه شمرود بوده است) دلیل کاهش دمابه(
Mouriبر روي رودخانه ) 2007(و همکاران Khanهاي بررسی

هاي وادهخانکههخانواده از بنتوزها شناسایی شد20بنگالدش، 
Tubificidae ،Chironomidae وLymnaeidaeحضور ترینبیش

وعدد640، هاي باالدستمیانگین تعداد در ایستگاهرا داشته و
دلیل افزایش مواد عدد بوده که به985، دستپاییندر ایستگاه 

بنتوزيتودهزينیزدر اهرچايکهغذایی، تعداد باال رفته است 
هاي دیدگاه شاخصاز.استتعیین شدهر باالتدستدر پایین
داراي فراوانی بسیار Ephemeropteraراستهدر اهرچاي زیستی 

بودندکه داراي فراوانی بسیار کمی Tubificidaeباال و خانواده 
براساس مطالعات .نشان از سالمت این اکوسیستم داشته است

گین هاي سیاه درویشان میانبر روي رودخانه) 1374(پورحسین
12و در ) گرم5/9(عدد 961ایستگاه 9ماهیانه بنتوزها در
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4/5(عدد 546پسیخان سیاه درویشان وهايایستگاه رودخانه
در هر مترمربع گزارش گردیده که در مقایسه با اهرچاي ) گرم

هاي سیاه میانگین تعداد بنتوزها در رودخانه. ستترابسیار باال
در هکثر و در پائیز حداقل بوددرویشان و پسیخان در بهار حدا

حداقل و در تابستان در حداکثر پاییزکه در اهرچاي درحالی
چاي، ایستگاه هاي مختلف در اهردر بررسی ایستگاه. قرار دارد

توده را دارد در دست رودخانه باالترین میانگین زيدر پایین10
میزان )قشالقشاهوردي(10نسبت به ایستگاه11ایستگاه 

شویی ماسهکارگاهتوده کاهش یافته که دلیل این امر وجود يز
بین دو ایستگاه است که باعث تخریب قسمتی از مسیر رودخانه 

توده میزان زي12در ایستگاه .گرددو نیز گل آلودگی آب می
یابد که دلیل این امر ادغام شدن اهرچاي با باز هم کاهش می

. بستر استو شیب زیادچاي و افزایش دبی آبسو و خیاوقره
رابطه Caenidaeو Heptagenidaeتوان خانوادهمییطورکلبه

هاي جلبکی آلی بستر دارند و از پوششمستقیمی با مواد
چنین مواد آلی ها و گیاهان آبزي و همموجود در سطح سنگ

هاي کنند و در تمامی ایستگاهموجود در بستر تغذیه می
ها نسبتاً به سایر رصد یافت آنشوند و داهرچاي یافت می

در Planaridaeخانواده . موجودات در تابستان باالتر است
ها و نهرها وجود دارندهاي پاك، سرد و دائمی مانند چشمهآب

هاي گیاهان آبزي یافت ها و برگها، شاخهسنگاغلب در زیرو
در اهرچاي فقط در .)1380، نفیسیاحمدي و(شوند می

چنینهم.یعنی منشاء رودخانه وجود دارند) یرسقاب(ایستگاه
حاشیه کهمناطقیدراهرچايدرLumbriculidaeخانواده 

دروشودوفور یافت میرودخانه داراي بار آلی زیادي است و به
در Chironomidaeخانواده 12و11، 10، 9، 8، 7هاي ایستگاه

میده در بهار درصد حضور شیرو نوو وجود دارندسالتمام طول 
رسد که در تابستان به حداقل میزان خود میوبه حداکثر میزان

خانواده.استتابستانفصلدرکفزیاناینشدیدگر کاهشنشان
Tubificidaeدست که شیب هاي پایینچاي در ایستگاهدر اهر

) 9و8هاي ایستگاه(رودخانه کم بوده و آب حالت راکد دارد  
ها به تعداد بسیار اياز دوکفهSphaeridaeه خانواددیده شده و

توان در مجموع می. شوندها یافت میدر برخی ایستگاهمحدود
دست رودخانه تنوع و وضعیت کیفی رودخانه پاییندرکه گفت

در Gamaridaeو Planaridaeهاي خانوادهحضور . کندتغییر می
هایی انوادهدست و حضور خها در پایینحضور آنباالدست و عدم

نشان از دست در پایینTubificidaeو Lumbriculidaeمانند 
.کاهش کیفیت آب این رودخانه دارد

کهدهدمینشاناهایستگاهبیولوژیکیوضعیتمقایسه
و بقیه Iدر کالسه46/1با وضعیت بیولوژیکی1ایستگاه 

IIسه داشته و در کال5/1- 5/2ها وضعیت اکولوژیکی ایستگاه
وباالترین وضعیت اکولوژیکی در ایستگاه هشت .گیرندجاي می

که ورود قسمتی از فاضالب شهري به رودخانه بوده35/2
دوباره ، به بعد8از ایستگاه .دالیل این امر باشداز تواندمی

کاهش یافته که نشان از بهبود وضعیت آب از بیولوژیکوضعیت 
. نظر آلودگی است

روي بر)1382(همکارانومقصودينوانهايیسربر
کیلوگرم 348دهنده توان تولیدنشانسیاهکلرودخانه شمرود 

) هکتارکیلوگرم بر170(که در مقایسه با اهرچاي استبر هکتار
توان گفت که میزان تولیدات بسیار باالیی نسبت به اهرچاي می

در رودخانه شمرود نسبت به رودخانه zمیانگین ساالنه.دارد
تر این رودخانه نسبت کمآلودگیبردلیلکهاهرچاي پایین است
ها چنین مقایسه کیفیت آب ایستگاههم.به اهرچاي است

دلیل، به1که ایستگاه دادنشان هیلسنهوفبراساس روش 
داراي کیفیت خیلی وفاقد آالینده مشخص ،صعب العبور بودن

خانه پساب تصفیهدلیل وارد شدن به) اهر(8تگاه خوب و ایس
هاي بررسی. فاضالب داراي کیفیت آب متوسط ضعیف است

Wangکم عمق يبر روي بنتوزهاي نهرها) 2006(و همکاران
دهد که میانگین این و داراي مانع در آمریکاي شمالی نشان می

در باشد که معموالً می8/0-8بین محدودهبوده در 7/4شاخص 
دست باالدست این شاخص کم و کیفیت آب عالی و در پایین

این نیزباشد در مقایسه با اهرچايکیفیت آب بد یا بسیار بد می
. کندتر خودنمایی میصورت ضعیفهبامر 

هیلسنهوفشاخص 6تا ایستگاه 1در اهرچاي از ایستگاه 
تواند مییابد که دلیل این امربا یک آهنگ مالیم افزایش می

زارهاي حاشیه برگ درختان و بیشه(ورود مواد آلی طبیعی 
کیفیت آب رودخانه متوسط 7در ایستگاه وباشد) رودخانه

است که پایین بودن شیب رودخانه و وجود مزارع کشاورزي و 
در ایستگاه .این امر باشددلیلتواند هاي شیمیایی میدورود کو

دلیل ورود پساب د خود بهبه باالترین حهیلسنهوف شاخص 8
دلیل خاصیت رسد و پس از آن به تدریج بهفاضالب می

هاي که از ایستگاهطوريیابد بهمیکاهشخودپاالیندگی رودخانه
البته. وجود داردبه بعد شاخص متوسط کیفیت آب 10

کیفیت خوب رودخانه و98/4هیلسنهوف میانگین کل شاخص 
با توجه به نتایج، .دهدمیبا مقداري آلودگی آلی را نشان

تر در هاي طبیعی سالم و کمباید از زیستگاهرودخانه اهرچاي را
.ارزیابی کردهامعرض ورود آالینده
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