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 های رودخانه ماکروبنتوز در اجتماعات تنوع و ساختار ارزیابی

  )استان کرمانشاه( گاماسیاب و بیستون

 
 

 ایران، سوادکوه، دانشگاه آزاد اسالمی سوادکوه، واحد منابع طبیعیگروه  :دارابیحسنا متقی  

 ایرانسوادکوه، دانشگاه آزاد اسالمی سوادکوه، واحد منابع طبیعیگروه  :*مریم شاپوری ،  

 ایرانسوادکوه، دانشگاه آزاد اسالمی سوادکوه، واحد منابع طبیعیگروه  :بابک مقدسی ، 

 

 1395 آبانتاریخ پذیرش:            1395 مرداد تاریخ دریافت:

 

 چکیده

هر دو  یستونو رودخانه ب یاب. رودخانه گاماسبود یستونو ب یابساختار و تنوع ماکروبنتوز در رودخانه گاماس ارزیابیهدف این مطالعه  

 یراتپراکنش و تاث یروند الگو یبررس ینباشند. در ایماکروبنتوز م یژهوبه یاناز آبز یخوب یارفون بس یکه داراهستند، یدر استان کرمانشاه جار

رودخانه انتخاب و از ماکروبنتوز  یردر مس یستگاها 3در مجموع  .قرار گرفت یمورد بررس یابآب رودخانه گاماس یفیتک روندر ب یستونرودخانه ب

 یتتثبدرصد  4 ینشده و با فرمال یآورجمعی هاشد. نمونه یبرداربردار سوربر و با سه تکرار نمونهسال توسط نمونهیک یصورت ماهانه در طآن به

آب  یفیاز نظر ک یروند بهتر یستونکه رودخانه ب دست آمده از شاخص هیلسنهوف نشان دادهنتایج ب. یدو شمارش گرد یجداساز یشگاهو در آزما

ترین تنوع شاخص سیمپسون در ایستگاه دوم مشاهده گردید که نتایج شاخص هیلسنهوف موید این قضیه بیش .دارد یابنسبت به رودخانه گاماس

)دوباالن( داشته است. پس از  Dipteraرا راسته  یفراوان ترینیشقرار گرفت که ب یعدد ماکروبنتوز مورد بررس 5492تعداد  یبررس یندر ا است.

 یفراوان ترینیش(، بیان)جورپا Amphipodaها( و یکروزه) Ephemeroptera( ، یانپا)شکم Gastropoda یهاراسته یبترتراسته دوباالن به

، Diptera ،Ephemeroptera ،Trichoptera ،Coleoptera ،Pulmonata)راسته  7پژوهش تنها  یناند. در ادادهخود اختصاص به را

Amphipoda، Clitellata) خانواده 11 و (Chironomidae ،Simuliidae ،Tipulidae ،Baetidae ،Heptageniidae ،Hydroptilidae ،

Elmidae ،Planorbidae ،Physidae ،Gammaridae ،Lumbricidae) ندشد ییشناسا. 

  

 ماکروبنتوز، گاماسیاب، بیستون، رودخانه، شاخص بیولوژیکی کلمات کلیدی:

 m_shapoori@iausk.ac.ir :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
 فيزيكو مطالعات شامل هيدروبيولوژيك، و ليمنولوژيك مطالعات       

 ميان مطالعات اين در كه هاستآب بيولوژيك و باكتريولوژيك شيميايي،

 با و آن وسيلهبه توانمي و دارند برخور ايويژه اهميت از بيولوژيك

 را اكوسيستم يك از معقول و منطقي مطالعات، قضاوتي ساير كمك

بوم  در مهم وقايع از چنين(. هم1380داد )احمدي و نفيسي،  ارائه

 و و تنوع آب كيفيت برروي هاآلودگي آثار مطالعه آبي، سازگان

 .(Humpesch ،2002 و Fesl) باشدمي رودخانه كفزيان زيستي پراكنش

 سيستماتيك استفاده در كارآمد ابزاري عنوانبه تواندمي زيستي رزيابيا

 و سالمت زيست محيط كيفيت ارزيابي جهت زنده موجودات از

 مزاياي گيرد. از قرار استفاده مورد مطالعه مورد منطقه اكوسيستم

 هايها ضعفآن كمكبه توانمي كه است آن زيستي هايارزياب

ها زيستگاه تخريب يا هاآلودگي بروز از ناشي كه بوم زيست در موجود

 كم، تحرک دليلنمود. استفاده از ماكروبنتوز به شناسايي را باشدمي

 قبال در متفاوت هايالعملعكس با باال ايگونه غناي و زياد عمر طول

 در موجودات اين از استفاده در اصلي عوامل جمله از عوامل محيطي

، Parr و Masonباشد )مي آبي هاياكوسيستم شناختي بوم ارزيابي

 .(Miserendino، 2001؛ 2003

 آبي هاياكوسيستم در كفزي ساختار جوامع بررسي و مطالعه       

اختصاص  خودبه آبزي موجودات اكولوژيك هايدر بررسي خاصي جايگاه

ها در زنجيره جهت حضور آنداده است. اهميت ماكروبنتوز نه تنها به 

هاي كفزي نشان باشد بلكه وجود يا عدم برخي از گونهغذايي مي

دهنده كيفيت آب از نظر ميزان آلودگي و يا عدم آلودگي مي باشد. 

مهرگان كفزي از نظر مقاومت در برابر شدت آلودگي و كاهش بي

ن تفاوت ها اياكسيژن با يكديگر متفاوت بوده و در مورد بعضي از گونه

تميز و عاري از  هاي كامالًها در آبتر است. بعضي از گونهفاحش

هاي با آلودگي زياد قادر به ادامه حيات هرگونه آلودگي و بعضي در آب

اي را در جوامع درصد گونه 60هستند. حشرات آبزي كه بيش از 

عنوان شاخصي از توانند بهدهند ميمي ماكروبنتوز درشت تشكيل

و  Knight) يطي و كيفيت آب مورد استفاده قرار گيرندشرايط مح

Cooper ،1989عنوان يك شاخص زيستي بيان كننده (. ماكروبنتوز به

شرايط حاكم بر محيط زندگي خود هستند و از سوي ديگر در رژيم 

سزايي دارند. بدين جهت تعيين اي نقش بهغذايي ماهيان رودخانه

سزايي در تعيين توان ها نقش بهتنوع، فراواني و تغييرات فصلي آن

بندي رودخانه از نظر آلودگي توليد طبيعي نهايي رودخانه، تقسيم

)ساپروبي( و قضاوت نهايي بر اين اكوسيستم خواهد داشت )احمدي 

. مطالعات مشابهي در ايران و ساير نقاط در اين (1389و همكاران، 

هاي مسگران بررسي بهتوان ها ميزمينه انجام شده است كه از بين آن

 (، بررسي تنوع و فراواني زيستي بزرگ 1391كريمي و همكاران )

هاي مهرگان كفزي رودخانه دوهزار تنكابن با استفاده از شاخصبي

راسته و  18خانواده متعلق به  60زيستي انجام گرفت. در اين مطالعه 

(، ساختار 1391رده شناسايي شدند. بررسي ممبيني و همكاران ) 7

رودخانه جراحي  در آاليندگي هايشاخص عنوانبه ماكروبنتوز اجتماعات

بررسي شد. ساختار اجتماعات ماكروبنتوز در اين رودخانه شامل 

پوستان و زالوها با غالبيت گونه پايان، حشرات، سختشكم ،هاايدوكفه

Sphaerium rivicola عنوان شاخص زيستي براي بود كه از آن به

اي بر روي چنين مطالعهآب استفاده گرديد. همتعيين كيفيت 

فاكتورهاي كيفي آب رودخانه گاماسياب توسط طيبي و اردكاني 

 ( صورت گرفت، مشاهدات بيانگر آن بود كه اين رودخانه به1391)

دليل واقع شدن در منطقه كوهستاني و دماي پايين منطقه و باال 

لوب باقي بماند. در تواند در شرايط مطبودن دبي از نظر كيفيت مي

(، از ماكروبنتوز جهت سنجش 2014) و همكاران Colasهاي بررسي

هاي بررسي در گرديد. استفاده رودخانه فرانسه اكولوژيكي در سه خطرات

Zoriasatein ( ارزيابي وضعيت كيفي منطقه 2013و همكاران ،)

ي هاي زيستي انجام شد. نتايج حاكساحلي اروند با استفاده از شاخص

باشد. زير حوضه از آن بود كه اين رودخانه داراي كيفيت باال مي

 6/22كيلومتر مربع، معادل  11459گاماسياب با مساحتي حدود 

درصد سطح كل حوضه كرخه، بعد از سيمره دومين زير حوضه كرخه 

متر است. رودخانه  3645باشد. حداكثر ارتفاع آن از نظر وسعت مي

شرقي حوضه آبريز كرخه جريان دارد. اين گاماسياب در بخش شمال

رودخانه در پايان مسير خود در استان همدان، وارد استان كرمانشاه 

دهد، وارد بستري شود. از محلي بنام دوآب به باختر تغيير مسير ميمي

هاي جنوبي كنگاور را مشروب ساخته و گردد و دشتكوهستاني مي

چپ مسير وارد بخش صحنه  هاي متعددي از راست وبا دريافت شاخه

شود و سپس وارد منطقه بيستون گشته و در اين محل كرمانشاه مي

نمايد، از پاي بيستون با شاخه مهم و پر آب خود به نام دينور تالقي مي

در محلي  .شودگذشته و وارد بخش مركزي شهرستان كرمانشاه مي

ه سيمره يا كرخه سو تالقي كرده و رودخانجار با رودخانه قرهبه نام گله

هاي مختلف طوركل مصارف، در قالب بخشدهد. بهرا تشكيل مي

 باشدپروري ميشهري و روستايي، كشاورزي، صنعت، معادن و آبزي

 (. 1392)خانلري و همكاران، 

هاي گاماسياب و بيستون در اين با توجه به اهميت رودخانه       

آن پرداخته شده است.  تحقيق به بررسي ساختار جمعيتي ماكروبنتوز

چنين مهرگان كفزي و همهدف از اين مطالعه شناسايي درشت بي

بندي و تعيين كيفيت آب هاي بيولوژيك در طبقهاستفاده از شاخص

 در اين رودخانه و تنوع منطقه است.
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 هامواد و روش

حيطي با در نظر گرفتن شرايط منطقه، طول رودخانه و عوامل م       

بنتوزي بر كيفيت آب رودخانه گاماسياب و جوامع ماكرو گذارتاثير

اسياب ايستگاه مطالعاتي )دو ايستگاه در رودخانه گام 3ساكن در آن، 

 (.1و يك ايستگاه در بيستون( در طول رودخانه انتخاب گرديد )جدول
 

 یبردارهای نمونهمختصات جغرافیایی ایستگاه :1جدول 

 ایستگاه
 طول

 جغرافیایی

عرض 

 جغرافیایی

ارتفاع از سطح 

 دریا )متر(

1 “50   ‘37   ᵒ053 “19   ‘29   ᵒ36 787 

2 “31   ‘35   ᵒ053 “39   ‘28   ᵒ36 724 

3 “24   ‘32   ᵒ053 “16   ‘28   ᵒ36 655 

  

 براساس وجود مزارع كشاورزي،  1شماره   بردارينمونه ايستگاه       

برداري و روستايي، ايستگاه نمونه باغات ناحيه و تخليه فاضالب صنعتي

براساس عدم وجود مزارع و باغات كشاورزي، منطقه توريستي،  2

براساس تأمين  3فرعي بودن رودخانه و بستر قلوه سنگي و ايستگاه 

آب مزارع كشاورزي، باغات ناحيه و تخليه فاضالب روستايي انتخاب 

 1394ا پاييز ت 1393سال از زمستان برداري يكگرديد. مدت نمونه

برداري از ماكروبنتوز (. نمونه1صورت ماهانه انجام شد )شكل بوده و به

ميكرون و سطح مقطع  500با استفاده از تور سوبر با اندازه چشمه 

تكرار در هر ايستگاه  با سه تكرار در  3متر مربع و با سانتي 30× 30

كه  ظروفي در شده آوريجمع هاينمونه شد. انجام ساليك طي

ها ثبت شده برداري بر روي آنمشخصات ايستگاه، محل و تاريخ نمونه

هاي تثبيت شدند. براي شناسايي نمونه %4 بود، تخليه و توسط فرمالين

، Milliganجداسازي شده از كليدهاي شناسايي معتبر استفاده شد )

 (Hynes  ،1977؛ 1988و همكاران،   Elliott؛1995

 
 های مورد مطالعهنقشه موقعیت ایستگاه: 1شکل

هيلسنهوف،  هاينمايه صورتبه آمده دستهب اطالعات :آماری آنالیز       

( خالصه شد. شاخص زيستي هيلسنهوف Simpsonسيمپسون ) نمايه و

(Hilsenhoff ،1998( توسط رابطه )محاسبه مي1 ):گردد 

  HFBI = Σ [ (TVi) (ni) ] / N )1( 

بيانگر  iTVبيانگر شاخص زيستي هيلسنهوف،  HFBI(، 1در رابطه )

دهنده تعداد موجودات در هر خانواده نشان inارزش تحمل هر خانواده، 

  ها است.، تعداد كل موجودات در تمام خانوادهNو 

( 2از رابطه ) ( Simpson's Diversity Indexسيمپسون )شاخص        

 :( Gray ،2000) گرددمحاسبه مي

  D = 1 − ∑ (pi)2s
i=1  (2)  

 دهنده فراواني نسبي افراد است.نشان ip(، 2در رابطه )

هاي آمده ايستگاهدست هاي جمعيتي بهاساس مقادير سنجيبر       

دست آمده نيز هاي زيستي بهبندي و براساس شاخصمطالعاتي دسته

دست آمده از بندي كيفي و ارزيابي شدند. نتايج بهها طبقهايستگاه

ها، با استفاده از روابط باال محاسبه و مورد بررسي قرار بردارينمونه

 گرفت. 
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 نتایج
عدد در مترمربع،  5492بررسي تعداد سال يك مدت در طوركليبه       

 Dipteraترين فراواني را راسته برداري شد، كه بيشماكروبنتوز نمونه

يا  Amphipodaمربع، سپس عدد در متر 2229، با تعداد يا دوباالن

 Ephemeropteraعدد در مترمربع، بعد از آن  2126با تعداد  ناجورپايان

 Gastropodaعدد در مترمربع و در ادامه  520ها با تعداد روزهيا يك

مربع شامل بوده است. تعداد عدد در متر 307پايان با تعداد يا شكم

هاي و خانواده راسته بين در ماندهعدد در مترمربع ماكروبنتوز، باقي 310

ها تمام فصول در تمام ايستگاه هاي فوق درگردد. راستهمي تقسيم ديگر

چنين امتياز ماكروبنتوز شناسايي شده و هم 2جدول  اند.اشتهحضور د

 دهد.هاي مورد شناسايي در اين مطالعه را نشان ميمقاومت خانواده
 

: سیستمانیک ماکروبنتوز شناسایی شده در رودخانه 2جدول 

 گاماسیاب و بیستون استان کرمانشاه 

امتیاز  خانواده راسته رده شاخه

مقاوم

 ت

Arthropoda 

Insecta 

Diptera 

Chironomida

e 
8 

Simuliidae 6 

Tipulidae 3 

Ephemeroptera 

Baetidae 4 

Heptageniidae 4 

Trichoptera Hydroptilidae 4 

Coleoptera Elmidae 4 

Gastropoda Pulmonata 

Planorbidae 7 

Physidae 8 

Crustacea Amphipoda Gammaridae 4 

Annelida Oligochaeta Clitellata Lumbricidae 6 

 

زيستي هيلسنهوف  شاخص مقدار محاسبه از آمده دستبه اطالعات       

هاي مطالعاتي نشان داد كه كه در ايستگاه اول، كيفيت آب در ايستگاه

نسبتاً بد با آلودگي آلي قابل تشخيص، در ايستگاه دوم كيفيت آب 

ايستگاه سوم و در  در حد نسبتاً قابل تشخيصمتوسط با آلودگي آلي 

 (.3و 2اول با آلودگي آلي قابل تشخيص است )جد آب نسبتاً بد كيفيت
 

 طبقات کیفی آب به روش هیلسنهوف : 2جدول

 Hilsenhoffهای مطالعاتی براساس شاخص : کیفیت آب ایستگاه3جدول

 3ایستگاه 2ایستگاه 1ایستگاه هاماه فصول

 زمستان

 23/6 23/5 08/6  دي

 71/7 68/5 59/7 بهمن 

 70/7 79/5 8 اسفند 

 بهار

 93/7 03/6 98/7 فروردين 

 32/7 79/5 93/7 ارديبهشت 

 71/8 98/5 96/5 خرداد 

 تابستان

 77/6 62/5 88/7 تير 

 22/5 42/5 46/6 مرداد 

 24/6 5/5 73/5 شهريور 

 پاييز

 27/6 2/5 88/5 مهر 

 49/6 07/6 99/5 آبان 

 6 94/5 04/6 آذر 

 88/6 69/5 79/6 ميانگين   
 

چيرگي است،  كنندهمنعكس هايشاخص نمايه سيمپسون يكي از       

وفور زياد  هاي باهاي نادر نسبت به گونهزيرا در مقايسه با گونه

ميزان  تر به گروه خاص است.تر است. در اين نمايه، تعلق بيشحساس

طوركه . همان(Gray ،2000) شودمي بندينمايه از صفر تا يك رتبه اين

 ترين تنوع در ايستگاه دوم ديده شد.شود، بيشمشاهده مي 4جدول در
 

 بیستونای( در رودخانه گاماسیاب و سیمپسون )تنوع گونه: 4جدول

هاماه فصول 1 ایستگه  2ایستگاه  3ایستگاه   

 زمستان

يد  2/0  63/0  45/0  

35/0 بهمن  6/0  14/0  

01/0 اسفند  5/0  19/0  

 بهار

01/0 فروردين  42/0  03/0  

26/0 ارديبهشت  17/0  35/0  

57/0 خرداد  3/0  61/0  

 تابستان

35/0 تير  23/0  72/0  

85/0 مرداد  42/0  79/0  

74/0 شهريور  67/0  26/0  

 پاييز

74/0 مهر  59/0  26/0  

18/0 آبان  59/0  3/0  

58/0 آذر  12/0  38/0  

 

 بحث
حضور موجودات در اكوسيستم تابعي از شرايط محيطي حاكم        

توان ارزيابي سريع و بر آن اكوسيستم است و با استناد بر آنان مي

اجمالي از اكوسيستم تحت مطالعه داشت. براين اساس مطالعات 

هاي ايران بيولوژيك مختلفي توسط محققان بر روي رودخانه

 مقدار نمایه هیلسنهوف کیفیت آب درجه آلودگی به مواد آلی

 00/0 – 50/3 عالي بدون آلودگي مواد آلي

 51/3 – 50/4 خيلي خوب آلودگي بسيار ناچيز

 51/4 – 50/5 خوب مقداري آلودگي آلي

آلودگي آلي در حد نسبتاً قابل 

 تشخيص

 51/5 – 50/6 متوسط

 51/6 – 50/7 نسبتاً بد آلودگي آلي قابل تشخيص

 51/7 – 50/8 بد آلودگي آلي خيلي زياد

 51/8 – 00/10 خيلي بد آلودگي آلي شديد



 1396 پاییز، 3، شماره نهمال س                                                                      پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

415 
 

كه رضايي و همكاران  طوريبه ،و خارج از كشور انجام شده است

( شاخص زيستي آلودگي رودخانه جاجرود را مورد ارزيابي قرار 1393)

هاي مقاوم اي و وفور گونهايج حاصله بيانگر كاهش تنوع گونهدادند. نت

تر بوده است. در تحقيق به كمبود اكسيژن در مناطق با آلودگي بيش

 Langat( بر روي رودخانه 2006) و همكاران  Azrinaديگري كه توسط

حاكي از آن بود كه شاخص غنا و تنوع جوامع  ،در مالزي صورت گرفت

 بندي رسوبات قرار دارد.ماكروبنتوز تحت شرايط اكسيژن و دانه
در اين پژوهش از شاخص سيمپسون براي ارزيابي تنوع و غناي        

ماكروبنتوز مورد مطالعه استفاده گرديد كه متخصصان زيادي در 

اند و بر ها استفاده كردههاي مختلف از اين شاخصارزيابي زيستي آب

(. در اين Taylor ،2000ها تاكيد دارند )كارايي و دقت اين شاخص

خانواده شناسايي گرديد. در تحقيق  11راسته شامل  7پژوهش تعداد 

( در 1382) رودخانه كسليان مازندران و كاظمي در (1389) جانبازي

س از ماكروبنتوز خانواده و جن 34و  20 تعداد ترتيبرودخانه طالقان، به

شناسايي گرديد كه در مقايسه با نتايج حاصله از تنوع موجود در 

تر بوده است. در مطالعه رودخانه گاماسياب، تنوع ماكروبنتوز بيش

Trichkova ( تنوع بي2013و همكاران ) مهرگان كفزي نسبت به

پارامترهاي محيطي و پتانسيل اكولوژيكي مخازن در رودخانه دانوب، 

خانواده شناسايي  75غربي بلغارستان مورد بررسي قرار گرفت و شمال

تنان و نرم راسته افمروپترا، شيرونوميده ها متعلق بهتر آنكه بيش شدند

هاي ديپترا و بودند ولي در رودخانه گاماسياب فون غالب را راسته

و  Nguyenپايان تشكيل داده بود. مطالعات مشابهي توسط شكم

در ويتنام  Cauجهت سنجش كيفيت آب رودخانه  (2014) همكاران

عنوان شاخص زيستي استفاده شد و انجام شد كه از ماكروبنتوزها به

نتايج نشان داد كه اين روش، روش مناسبي براي تعيين كيفيت آب 

باشد. عوامل مهمي بر تنوع و تراكم ماكروبنتوز موجود ها ميرودخانه

توان به نوع بستر، جنس بستر، ه ميدر يك بستر تاثيرگذار است ك

نوع ماده آلي موجود در بستر اشاره داشت. از طرفي شدت جريان آب، 

تواند عمق آب، پوشش گياهي موجود در اطراف و حتي نوع بستر مي

، Sandin) اي ماكروبنتوز باشدتنوع گونه ترين عوامل تاثيرگذار برمهم از

اين پژوهش كه براساس (. با توجه به عوامل كيفي آب در 2003

گردد بندي ميبد تقسيم شاخص هيلسنهوف در رده متوسط تا نسبتاً

و كم آبي شديد رودخانه گاماسياب در فصل تابستان و ادامه اين روند 

اي در اين تا اواسط فصل پاييز، دليل اصلي اختالف كاهش تنوع گونه

ه رودخانه و بار مواد آلي تحميلي ب تواند ميزان آلودگي وپژوهش، مي

چنين تاثير كم آبي بر پراكنش، تنوع و تراكم ماكروبنتوز باشد. در هم

منظور بررسي ( به1391اي ديگري كه طيبي و اردكاني )مطالعه

كه با اين، اندپارامترهاي كيفي آب رودخانه گاماسياب انجام داده

دليل قرار گرفتن در رودخانه از نظر اكسيژن به

باال بودن دبي و جريانات در زمستان از شرايط خوبي منطقه مرتفع و 

تواند حفظ نمايد، برخوردار است و آب قابليت خودپااليي خود را مي

پروري شرايط مناسب اما با وسعت صنايع انساني و صنعت آبزي

تواند تغيير نمايد. نتايج حاصل از شاخص تنوع سيمپسون رودخانه مي

هاي تمامي داده زيرا دهد،مي نشان اه دومرا در ايستگ ترين تنوعنيز بيش

و بعد از آن ايستگاه  1دست آمده در اين ايستگاه متمايل به عدد به

كه  اي هستندسوم چنين وضعيتي دارد. ماكروبنتوز داراي تنوع گونه

كه در طوريها است، بهدهنده محل زيست مناسب براي آننشان

اساس شاخص سيمپسون ديده اي برترين تنوع گونهايستگاه دوم بيش

كنند. در اين شود و شاخص هيلسنهوف، مورد فوق را تاييد ميمي

با استفاده از شاخص  3و  2و  1هاي پژوهش كيفيت آب ايستگاه

بندي دست آمد و طبق طبقهبه 88/6، 69/5، 79/6 ترتيببه هيلسنهوف

بد،  ترتيب نسبتاًايستگاه به 3موجود در اين شاخص كيفيت آب اين 

(، 1389بد مشخص گرديد. در تحقيق جانبازي ) متوسط و نسبتاً

دست آمده به 97/2 ميانگين شاخص هيلسنهوف براي رودخانه كلسيان

خواني ( هم45/6دست آمده از رودخانه گاماسياب )هكه با ميانگين ب

هاي زيستي كه در اياالت متحده در مطالعات ترين شاخصرايج از ندارد.

كه طورياست، به گردد شاخص هيلسنهوف بودهاستفاده مي اكولوژيكي

با افزايش ميزان آلودگي در منابع آبي ميزان اين شاخص نيز افزايش 

كه شاخص هيلسنهوف (. با توجه به اينHilsenhoff ،1988يابد )مي

مختلف مقاومت به آلودگي آلي آب در بندپايان  ارزيابي درجات براساس

جورپايان و ناجورپايان در سطح خانواده است رودخانه شامل حشرات، 

و دامنه آن از عدد صفر براي موجودات بسيار حساس به آلودگي تا 

شود براي موجودات بسيار مقاوم به آلودگي تقسيم مي 10عدد 

(Hilsenhoff ،1988بنابراين رودخانه گاماسياب در ايستگاه .) هاي

بد  ي متوسط تا نسبتاًبندي كيفمورد بررسي در اين پژوهش در طبقه

ها گرفته است. از طرفي تنوع كم ماكروبنتوز موجود در اين ايستگاه قرار

خانواده( نسبت به ساير تحقيقات صورت گرفته در اين  11راسته و 7) 

در اين بررسي ايستگاه زمينه تاييدكننده آلودگي نسبي رودخانه است. 

ادي بر روي رودخانه در رودخانه بيستون، تاثيرات بسيار زي 2شماره 

گذارد و دليل آن مسافت كم اين رودخانه از سرچشمه گاماسياب مي

باشد و داراي غناي گونه اي بسيار خوبي نيز بوده تا محل تالقي مي

در اين باشد. است و از كيفيت آب بسيار بااليي نيز برخوردار مي

رشد و دليل بستر قلوه سنگي كه بهترين نوع بستر براي ايستگاه به

اي ترين غناي گونه(، بيشSandin ،2003) هاي كفزي استگونه ازدياد

ديده شده و آب داراي كيفيت مناسبي  .Gammarus spمربوط به 

تري برخوردار بوده و وجود اين شرايط از آلودگي بيش 1ايستگاه  است.

شود. هاي محيطي است كه به اين اكوسيستم وارد ميدليل استرسبه

هاي انساني است، ها ناشي از فعاليتها كه منشاء تمامي آنساين استر
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نه تنها بر تنوع و ساختار جمعيت ماكروبنتوز منطقه بلكه بر آبزيان و 

هاي آبي صدمات جبران ناپذيري را موجودات كنار آبزي اكوسيستم

منظور آبياري اراضي كشاورزي برداشت آب از رودخانه بهنمايد. مي وارد

هاي فاضالب ورود مختلف، هايكشآفت و با سموم هاآب شدن اين آلوده و

  مختلف هايكارخانه پسآب چنينهم و صنعتي هايكشتارگاه خام

هاي انساني و قند وشكر و بسياري ديگر از پسآب خصوص كارخانههب

هاي چند سال اخير حيواني بار آلي رودخانه را در كنار خشكسالي

و ماكروبنتوز مختلف اين اكوسيستم  آبزيان حيات است و برابر كرده چند

ترين اجزاي اند. ماكروبنتوزها يكي از مهمرا با خطر مواجه ساخته

عنوان يك حلقه از انتقال هاي آبي راكد و جاري بوده و بهاكوسيستم

ها محسوب انرژي بين موجودات مختلف مقيم و مهاجر اين محيط

هاي تراكم اين موجودات جمعيت شوند، بنابراين با كاهش تنوع ومي

ها دچار شكستگي يا تخريب شده و مختلف آبزي اين اكوسيستم

 ها مختل خواهد شد.ها نيز با نابودي اين آبزندگي انسان
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