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 موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش  ،های داخلیمرکز تحقیقات ذخایر آب: طاهر پورصوفی

 ، ایرانگرگانو ترویج کشاورزی، 

 گروه شیالت، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران: *آلتین قجقی 

 :گروه شیالت، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران رحمان پاتیمار 

 
 

 1396 تیرتاریخ پذیرش:            1396 فروردین تاریخ دریافت:

 چکیده

ای و دو ایستگاه رودخانه فصل در 4در طی  1389و ارزیابی تنوع فصلی در سال  های مختلف کفزیانمنظور شناسایی گونهاین مطالعه به            

آوری شده جهت های جمعتکرار استفاده گردید و نمونه 3صورت هبرداری از دستگاه گراب ون وین بسو انجام گردید. برای نمونهمصبی رود قره

 رین فراوانی مربوط به خانوادهتخانواده شناسایی شد که بیش 12راسته متعلق به  9 تثبیت گردیدند. در ایستگاه رودخانه %4ن شناسایی در فرمالی

Lumbriculidae  ترین فراوانی متعلق به خانواده باشد و کممی %39/19با فراوانیTubificidae  10مصب ایستگاه بود. در  %07/2با فراوانی 

Ampharetidae (21% ،) Lumbriculidae(55/11% ،)های ترین فراوانی مربوط به خانوادهخانواده شناسایی گردیدکه بیش 12راسته و 

Naididae (32/11%و )  Gammaridae(98/9%بود. بیش )ترین تراکم در فصل ترین تراکم کفزیان در ایستگاه رودخانه در فصل پاییز و کم

مقدارشاخص شانون  ترینترتیب در فصل بهار و فصل زمستان مشاهده شد. بیشبه ترین تراکم کفزیان در ایستگاه مصبترین و کمزمستان بود. بیش

ترین میزان شاخص سیمپسون در ( مشاهده گردید. بیش31/2مصب در فصل تابستان )ایستگاه ( و در 36/2ایستگاه رودخانه در فصل بهار ) در

قدار این ترین م( و در مصب حداکثر مقدار آن در فصل بهار بود. نتایج شاخص غنا نشان داد که بیش19/0ایستگاه رودخانه در فصل تابستان )

طورکلی ایستگاه رودخانه  هب .ترین مقدار آن در فصل پاییز بودسو بیشکه در مصب قرهشاخص در رودخانه در فصل بهار و تابستان بود درحالی

 .تراکم و تنوع باالتری نسبت به ایستگاه مصب دارد و از وضعیت اکولوژیکی بهتری برخوردار است
 

   سورودخانه قرهپراکنش، تراکم، مصب ، تنوع ، کفزیان کلمات کلیدی:

 altin.ghojoghi@gmail.com :مسئول* پست الکترونیکی نویسنده 
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 مقدمه

 دادن تغييرات نشان براي خوبي هايشاخص كفزي مهرگانبي       

هاي شاخص هاآن ديگر عبارتآيند بهمي حساببه آبي هايزيستگاه در

، Liermanو  Roni) باشندمي آبي اكوسيستم يك عملكرد و ساختار

 زنجيره از جزئي موجودات، (. اينResh  ،1993و Rosenberg؛ 2005

 هايگونه از بسياري غذايي نياز كه هستند آبي هايغذايي زيستگاه

 انرژي چرخه در ترتيببدين و نمايندمي آوردهبر را ماهيان ويژههب آبزي

 به كفزيان. (1380گذارند )احمدي و نفيسي، مي اثر غذايي مواد و

 توانندمي آبزيان، استفاده مورد غذايي سطح سومين يا دومين عنوان

 آب كيفيت براي چنين شاخصيهم و توليدات كل ميزان دهندهنشان

 درشت كفزيان كمك با زيستي ارزيابي (.Owen، 1974) شوند محسوب

 در مختلف موجودات كه شاخص استوار است هايمبناي گروه بر

 در و هستند بقاء به قادر آب كيفيتي شرايط از متفاوتي هايمحدوده

 داشت. نخواهند حضور جاآن در آبي، محدوده شرايط تغيير صورت

هاي ايران مطالعات بيولوژيك مختلفي توسط محققان بر روي رودخانه

( شاخص زيستي آلودگي 1387انجام شده است. جرجاني و همكاران )

و فون كفزيان نهر مادرسو پارک ملي گلستان را مورد ارزيابي قرار 

هاي شاخص پايه بر كفزي جوامع ساختار (1393) همكاران و رضايي دادند.

( 1393) همكاران و شكري خانه جاجرود را بررسي كردند.در رود زيستي

مهرگان كفزي كيفيت رودخانه تجن با استفاده از تركيب جمعيت بي

ساري را مورد بررسي قرار دادند. كيفيت رسوبات سواحل بندرعباس 

هاي اكولوژيك مورد ارزيابي قرار گرفت )رشيدي با استفاده از شاخص

هاي شاخص كاربرد (1395) ردو همكارانفمحمودي (.1395 همكاران، و

مهرگان اكولوژيكي با استفاده از جمعيت بي ارزيابي در جمعيتي -زيستي

( 1395رودخانه شاهرود را بررسي كردند. نوروزي و هاشمي ) در كفزي

اي تحت عنوان ارزيابي زيستي فون كفزيان رودخانه نور رود مطالعه

عدد درشت  7881در مجموع  در منطقه بلده نور انجام دادند كه 

 خانواده را شناسايي نمودند. 21راسته از  7كفزيان متعلق به 

ترين ترين و متنوععنوان منطقه ترانزيتي جزو پيچيدهها بهمصب       

هاي ترين محيطعنوان يكي از غنيروند و بهشمار ميها بهاكوسيستم

مناطق مهم زيست  عنوان يكي ازشوند. اين نواحي بهآبي محسوب مي

ها و مكاني كه انواع علت توليد باالي مواد آلي در آنمحيطي، به

برند از ديرباز مورد توجه سر ميطور متراكم در آن بهموجودات آبزي به

صورت هاي بشر در اين مناطق بهقرار داشته است. در نتيجه فعاليت

هاي شهري فاضالبوسيله ها بهاستقرار تاسيسات و يا آلوده كردن آن

اند. با توجه به نوع و حجم ورودي و كشاورزي مورد تهديد قرار گرفته

در مقادير كم موجب  ،ها فون و فلور منطقه دچار تغيير شدهآالينده

 هاي مقاوم هاي حساس از منطقه و حضور فراوان گونهحذف گونه

 (1388شود )طباطبايي و همكاران، مي

هاي مهم شيالتي و فصلي حوضه كي از رودخانهسو يرودخانه قره       

در حواشي  خصوصهآن ب مسير در طول كه خزر است درياي شرقيجنوب

هاي كشاورزي زيادي صورت گرفته و تاثيرات نواحي باالدست فعاليت

هم و شود. وجود روستاهاي نزديك بهانساني زيادي در آن ديده مي

كنند، اين رودخانه مي وارد خود را كه فاضالب استخرهاي پرورش ماهي

موجب آلودگي اين رودخانه و تاثير آن بر تنوع و پراكنش موجودات 

هاي مكرر موجب تغيير بستر برداريعالوه شنكفزي شده است. به

هاي روستايي نيز در قسمتي كه اين رودخانه و آلودگي گرديده رودخانه

توجه به اثرات شديد شود. با سو جاري است وارد آن ميدر روستاي قره

تواند يك مدل از رودخانه )كه مي رودخانه اين روي بر انساني هايفعاليت

اين مطالعه با هدف شناسايي  ،نظر گرفته شود( تغيير يافته درشديداً

تعيين شاخص زيستي و ارزيابي  فصلي، تغييرات بررسي كفزي، هايگونه

 نجام گرفت.كيفي براساس جوامع كفزيان در رودخانه قره سو ا
 

 هامواد و روش

 1389در سال  سودر منطقه مصبي رودخانه قره پژوهش نيا       

 رگذاريتاث عوامل آثار وي كفز موجوداتيي شناساي براانجام پذيرفت. 

 مدتبه و نييتع 1 جدول طبقايستگاه  2 هاآن  بيترك و نوعي رو بر

اول داخل رودخانه   منطقه .شد انجام يبردارنمونه فصل چهار در سالكي

جنس  و منطقه دوم مصب رود )محل ورودي به خليج گرگان( بود

 . فاصله اين دوباشدبستر اين منطقه رسوبي و تا حدودي لجني مي

 دستگاه از استفاده بامنطقه  هر در باشد.متر مي 1300از هم  ايستگاه

 متريسانت 25×25 سطح با (Ven Veen Grab) بنتوزگير ون وين گرب

 شگاهيآزما به انتقال از پس وبرداري انجام شد  نمونه تكرار سه با مربع

 سپس و شد داده شستشو كرونيم 63 باچشمه الك كي از استفاده با

 دهانه سطح گرفتن درنظر با. شدند كسيف %4 نيفرمال با ماكروبنتوزها

 .  دنديگرديي شناسا هاآن جنس و شمارش مربع متر در تعداد ريبنتوزگ

برداری ماکروبنتوزها در مختصات جغرافیایی محل نمونه: 1جدول

 شرق دریای خزرجنوب-منطقه مصبی رودخانه قره سو

 

مساحت  

 متر مربع

عرض 

 جغرافیایی

طول 

 جغرافیایی

 منطقه مورد

 مطالعه

20769 54°02´51" 36°49´34" 
داخل  )پل سوقره رودخانه داخل

 سو تا دهانه(روستاي قره

28500 54°02´07" 36°49´44" 
)اكتون رودخانه   سوقره مصب

 و خليج گرگان(



 1397 تابستان، 2، شماره همدسال                                                                    پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

285 
 

 های تنوع زیستیشاخص

شمارش  شده ارائه متفاوت هايشاخص بين از :(R) ایگونه غنای       

( در اين 1380اي )كنت و كاكر، ها يا عنوان غناي گونهتعداد كل گونه

𝑅                               : (1)رابطه  تحقيق استفاده شد =
𝑆−1

𝐿𝑛(𝑠)
 

شاخص يكنواختي از توابع  :(DEو  HEشاخص یکنواختی )       

 ه شد( استفاد3( و سيمپسون )رابطه 2وينر )رابطه  -يكنواختي شانون

(Barnes ،1998:) 
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S تعداد گونه = ،in  تعداد افراد يا وفور گونه =i ام ،N اد كل افراد= تعد 

 ل افرادام به تعداد ك i= نسبت تعداد افراد گونه iP، هايا وفور گونه

 منظور بررسي شاخص غلبه از شاخصبه :(D) غلبه شاخص       

2   :                     (4)رابطه  سيمپسون استفاده شد
)
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رسي در اين تحقيق براي بر: (D1-و  Hای )شاخص تنوع گونه       

( 6( و سيمپسون )رابطه 5وينر )رابطه -اي از توابع شانونتنوع گونه

 (:Barmes ،1998استفاده شد )
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Hاي شانون وينر= تابع تنوع گونه ،-D1يمپسون اي س= تابع تنوع گونه 

افزار نرم وسيلهههاي آماري و رسم نمودارها بتجزيه و تحليل كليه       

Excel .انجام گرديد 

 

 نتایج
 تعداد ،فصلچهاري ط شده نييتع منطقه 2 ازي بردارنمونه در       

 Cerastodermaشامل مهرگانيب از شاخه 4 به متعلق خانواده 12

lamarcki  و Abra ovata هايادوكفه رده از (Bivalvia) تناننرم شاخه و، 

 Gammaridea خانواده از Niphargoides و Pontoporeia يهاجنس

 Sessilia راسته از Balanus جنس ،Amphipoda انيدوجورپاراسته  و

 يهاجنس ،بندپايان شاخه از و Diptera راسته از Chironomidae خانواده و

Nereis diversicolor، Hypania invalida، Hypaniola kowalewskii، 

Isohaetides michaelseni، Amphiporus lactifloreus و Parhypania 

bresivis پرتار،ي حلقوي هاكرم راسته از Naididae  و Stylodrilus 

cernosvitoviv و  Tubificidaeشاخه از تاركمي حلقوي هاكرم راسته از 

 Pseudocumatidae خانواده از مصب در گرديد. شناسايي حلقوي هايكرم

سو رودخانه قره كه شد شناسايي Schizorhynchus eudorelloides گونه

 (.2و 1 هاي، شكل2فاقد اين گونه بود )جدول

عدد  20697برداري در داخل رودخانه طي چهار فصل نمونه       

ترين فراواني بيشمهره آبزي در مترمربع شناسايي گرديد كه بي

ترين فراواني عدد در متر مربع در فصل پاييز و كم 5905ماكروبنتوزها 

عدد در مترمربع در فصل زمستان مشاهده  4167مهرگان آبزي بي

خانواده شناسايي شد كه  12راسته متعلق به  9گرديد. در رودخانه 

 ،Nereididae، Ampharetidae، Nadidea، Tubificidaeعبارتند از: 

Lumbriculidae، Gammaridae، Balanidae، Chironomidae، 

Pseudocumatidae، Cardiidae، Semelidae  وAmphiporidae  بودند

عدد  29629برداري در داخل مصب طي چهار فصل نمونه (.2)شكل 

مهره آبزي در مترمربع شناسايي شد كه حداكثر فراواني كفزيان بي

عدد  5075ل فراواني بهار و حداق عدد در مترمربع در فصل 15159

خانواده  12به  راسته متعلق 10اين منطقه  مربع بود. دربنتوز در متر

 ،Nereididae ،Ampharetidae ،Nadideaشناسايي شد كه عبارتند از:  

Tubificidae، Lumbriculidae، Gammaridae، Balanidae، Chironomidae ،

Cardiidae ،Semelidae ،Amphiporidae  وPseudocumatidae  بودند

رودخانه در فصل بهار در  داخل در فراواني درصد ترينبيش (.3)شكل 

 خانواده به مربوط فراواني ترينكم و Ampharetidae (02/16%) خانواده

Nereididae (56/2%و در مصب بيش ) ترين در صد فراواني در خانواده

Ampharetidae (1/26%) خانواده در فراواني ترينكم و Pseudocumatidae 

ترين درصد فراواني در فصل تابستان در داخل بيش ديده شد. (07/1%)

درصد فراواني  ترين( و كم94/33%) Ampharetidaeرودخانه خانواده 

 ترين( و بيش22/0%) Nadidea( و 82/0%) Balanidaeهاي در خانواده

 ترينكم ( و67/24%) Lumbriculidae خانواده در مصب در فراواني درصد

 ( بود.23/2%) Pseudocumatidaeمربوط به خانواده  فراواني درصد

 
سو  درصد فراوانی کفزیان شناسایی شده در رودخانه و مصب قره :1شکل

 شرق دریای خزرجنوب
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 شرق دریای خزرجنوب -های شناسایی شده ماکروبنتوزهای فصول مختلف در رودخانه و مصب قره سوگونه :2جدول
 هاشناسایی نمونه فصل                                                              

 رده راسته خانواده جنس و گونه بهار تابستان پاییز زمستان
1 2 1 2 1 2 1 2 
+ + + + + + + + Nereis diversicolor Nereididae Phyllodocida Polychaeta 
+ + + + + + + + Hypania invalida Ampharetidae Terebellida Polychaeta 
+ + + + + + + + Hypaniola kowalewskii Ampharetidae Terebellida Polychaeta 
+ + + + + + + + Isohaetides michaelseni Naididae - oligocheata 
+ + + + + + + + Parhypania bresivis Ampharetidae - Polychaeta 
+ + + + + + + + - Nadidea - oligocheata 
- - + + + + + + - Tubificidae - oligocheata 
- - + + + + + + Stylodrilus cernosvitoviv Lumbriculidae - oligocheata 
+ + + - + + + - Niphargoides caspius Gammaridae Amphipoda Crustaceea 
+ + + - + + + - Niphargoides carausui Gammaridae Amphipoda Crustaceea 
+ + + + + + + + Niphargoides quadrimanus Gammaridae Amphipoda Crustaceea 
- - + - + + + + Pontoporeia affinis microphthalma Gammaridae Amphipoda Crustaceea 
- - + + + + + + Balanus improvisus Balanidae Sessilia Crustaceea 
+ - + + + + + + - Chironomidae Diptera Insects 
+ - + - + - + - schizorhynchus eudorelloides Pseudocumatidae Cumacea Crustaceea 
+ + + + + + + + Cerastoderma lamarcki Cardiidae Veneroida Bivalvia 
+ + + + + + + + Abra ovata Semelidae Cardiida Bivalvia 
+ + + + + + + + Amphiporus lactifloreus Amphiporidae Monostilifera Enopla 

 رودخانهايستگاه : 2مصب، : ايستگاه 1            

هاي خانواده در ترتيببه پاييز فصل در رودخانه داخل در فراواني درصد       

Lumbriculidae (23/25%)  وBalanidae (13/25%و هم ) چنين ميزان

(  و در مصب 77/0%) Gammaridaeحداقل درصد فراواني در خانواده 

Lumbriculidae (77/16% )خانواده  ترتيب درحداكثر درصد فراواني به

( مشاهده شد. 51/1%) Semelidaeو حداقل درصد فراواني در خانواده 

ترين سهم مربوط به و كم ترينان بيشزمست فصل داخل رودخانه در در

 در ( بود و66/2%) Nadideaو  Lumbriculidae (79/22%)هاي خانواده

 Lumbriculidae هايخانواده به كفزيان درصد ترينكم و ترينبيش مصب

مقادير شاخص شانون  ( اختصاص گرفت.57/1%) Semelidae( و 20%)

ثبت شد كه باالترين  2 در فصول مختلف در هر دو منطقه باالتر از

بود. با بررسي شاخص  36/2سو مقدار آن در فصل بهار در رودخانه قره

شانون مشخص گرديد كه هر دو منطقه فاقد آلودگي بوده و اكوسيستم 

از سالمت بااليي برخوردار است. شاخص سيمپسون نشان داد كه در 

ترين  كم ن و( در فصل تابستا19/0ميزان آن ) ترينسو بيشقره رودخانه

سو در فصل بهار حداكثر ( درفصل بهار و در مصب قره10/0مقدار آن )

( مشاهده شد. در بررسي فصول مختلف در رودخانه 14/0ميزان آن )

( و زمستان 95/0ترين مقدار شاخص تشابه در فصل بهار )سو بيشقره

( مشاهده گرديد. 90/0( و در مصب قره سو در فصل تابستان )91/0)

گيري آن دهد كه با اندازهاي را نشان ميغناي گونه كه مارگالف صشاخ

توان اكوسيستم را از لحاظ غني و فقير بودن سنجش نمود. نتايج مي

ترين مقدار اين شاخص در حاصل از شاخص غنا نشان داد كه بيش

ترين مقدار در ( و كم28/1) سو در فصل بهار و تابستانرودخانه قره

ترين مقدار سو بيشكه در مصب قرهبود درحالي (95/0) فصل زمستان

( 17/1ترين مقدار در فصل زمستان )( و كم37/1آن در فصل پاييز )

 (.4و  3ول امشاهده گرديد )جد
 

سو در فصول مختلف های تنوع زیستی رودخانه قرهشاخص :3جدول

 شرق دریای خزرجنوب

فصل  

 بهار

فصل 

 تابستان

فصل 

 پاییز

فصل 

 زمستان

 2 05/2 92/1 36/2 شاخص شانون

 151/0 166/0 19/0 102/0 شاخص سيمپسون

 959/0 266/1 281/1 283/1 شاخص غنا

 912/0 826/0 775/0 953/0 شاخص تشابه

 

سو در فصول مختلف های تنوع زیستی مصب قرهشاخص :4جدول

 شرق دریای خزرجنوب

فصل  

 بهار

فصل 

 تابستان

فصل 

 پاییز

فصل 

 زمستان

 15/2 29/2 31/2 19/2 شاخص شانون

 134/0 119/0 123/0 145/0 شاخص سيمپسون

 17/1 37/1 36/1 24/1 شاخص غنا

 897/0 895/0 902/0 854/0 شاخص تشابه
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 شرق دریای خزرجنوب -سوفراوانی کفزیان فصول مختلف در داخل رودخانه قره: 2شکل

   

 
 شرق دریای خزرجنوب -سوفراوانی ماکروبنتوزهای فصول مختلف مصب قره: 3 شکل

   

 

 بحث

 آبي هاياكوسيستم در كفزي جوامع ساختار بررسي و مطالعه       

 اختصاص خودبه آبزي موجودات اكولوژيك هايبررسي در خاصي جايگاه

غذايي  زنجيرة در هاآن حضور جهت به تنها نه بنتوز اهميت است. داده

 دهندةنشان هاي كفزيگونه از برخي وجود عدم يا وجود بلكه باشدمي

باشد )رشيدي و مي آلودگي و يا عدم آلودگي ميزان نظر از آب كيفيت

ترين فراواني كفزيان در رودخانه در فصل پاييز  بيش .(1395همكاران، 

ترين كه در مصب بيشفصل زمستان بود، درحاليترين آن در و كم

ترين مقدار در فصل زمستان مشاهده گرديد. فراواني در فصل بهار و كم

شرق درياي خزر هاي جنوب( در بررسي آب1391شربتي و همكاران )

توده را در فصل تابستان و بهار گزارش ترين مقدار زيترين و كمبيش

( در بررسي فون ماكروبنتيك در 1389نمودند. جليلي و همكاران )

ترين تراكم كفزيان كيشم بيشسياه محدوده در انزلي تاالب جنوبي بخش

ترتيب در فصول بهار، پاييز، تابستان و زمستان گزارش نمودند را به

 چنين سقلي و همكاراننمايد. همكه نتايج مطالعه حاضر را تاييد مي

تراكم را در  ترينبيش رگانگ خليج توزهاينماكروب بررسي در (1391)

 اين با كه ترين تراكم در فصل زمستان محاسبه نمودندفصل بهار و كم
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 فصل بهار در ماكروبنتوزها فراواني افزايش علت داشت. خوانيهم مطالعه

 بهار در اواخر دما با افزايش كه نمود توجيه گونه اين توانمي را

. گيردمي قرار جانداران اين اختيار در تريبيش غذايي مواد توليدات

 قبيل جانداران از اين زيستي هايفعاليت زماني اين دوره در چنينهم

 نيز هاآن پراكنش و فراواني سپس يابد ومي افزايش توليدمثل و تغذيه

 يافت.  خواهد افزايش

تفاوت فراواني كفزيان در نقاط مختلف با عوامل متعددي ازجمله        

 و نوع بستر، شرايط فيزيكوشيميايي حاكم بر محيطمقدار غذا، عمق 

 چنين تغييرات بيولوژيكي مثل رقابت وزيست و مقدار مواد آلي و هم

؛ 1389شكار ممكن است در ارتباط باشد )طاولي و همكاران، 

Dobson ،1998 ؛Gray ،1981.) در كفزيان تودهزي و فراواني كاهش 

 بنتوزخوار ماهيان ندگيپراك چگونگي با خزر درياي مختلف نواحي

 در كاهش اين علت(. 1985 فيالتووا، و سيومائي) دارد مستقيم ارتباط

 هايفعاليت تاثير و ماهيان توسط هاآن مصرف بر عالوه زمستان

( شودمي بستر فيزيكي ثباتيبي و بستر خوردن همبه سبب) صيادي

 توليدات كاهش چنينهم و زمستان در آب دماي كاهش با تواندمي

 . (1383اللويي و همكاران، )باشد  مرتبط فيتوپالنكتوني

هاي در فصلLumbriculidae ترين فراواني را خانواده بيش       

دهنده آلودگي آب است خود اختصاص داد كه نشانبه  زمستان و پاييز

 صنعتي و شهري هايفاضالب گستردة ورود را در توان علت آنو  مي

 از بسياري فصل توليدمثل كهاين به توجه دانست. بامناطق   اين به

 اواخر از گاوماهيان و كپورماهيان ماهيان،تاس مانند خواركفزي ماهيان

  گذراندن  از پس ماهيان اين باشد  و نوزادانمي بهار اواخر تا اسفند

 تغذيه هاكرم ويژهكفزي به جانوران از( تابستان فصل در) الروي  دوره

 از تركم شكارچيان حضور علتتوده بهزي فصل  اين در لذا. كنندمي

 مربوط بهار فصل در تودهزي درصد ترينبيش .گرددمي سال ديگر فصول

كه دليل  بوده ماكروبنتوزها جمعيت كل به نسبت Ampharetidae به

آن ممكن است مهيا بودن شرايط محيطي يا اكولوژيكي يا افزايش دما 

  گونه باشد. اين براي

خانواده از ماكروبنتوزها شناسايي گرديد. در  12 در اين مطالعه       

خانواده  11خليج گرگان  در (1391) و همكاران مطالعه شربتي

خواني داشت. سقلي و هم شناسايي گرديد كه با مطالعه حاضر تقريباً

 شرقجنوب و گرگان خليج ماكروبنتوزهاي بررسي ( در1391همكاران )

خانواده شناسايي گرديد كه  13در مجموع  ترينبيش خزر درياي

خود اختصاص دادند كه ترين درصد را بهبيش Amphartidaeخانواده 

مطالعه حاضر است. با توجه به نوسانات شديد دمايي و  مشابه نتايج

 تشكيالت ساختار گفت توانمي ها احتماالًحاصلخيزي باالي مصب

 فراواني و تنوع پذيراي تواندنمي كه است نوعي به منطقه اين رسوبي

 اين( ثانويه توليدات در فقر لحاظبه)باشد  كفزي جوامع از بااليي

 منطقه موادآلي ميزان چنينهم و رسوبات بافت موضوع امكان دارد با

 اين در آب كامل گردش و چرخش عدم چنينهم و باشد مرتبط

عواملي  بود. از خواهد فراواني و ايگونه تنوع عدم بر دليل نيز منطقه

توان به عمق و ميزان شود ميكه باعث تفاوت مصب و رودخانه مي

 دسترسي به مواد غذايي اشاره نمود.

موجودات بنتيك  پراكندگي و توزيع نحوه ماكروبنتوزها، وضعيت       

هاي زيستي قابل محاسبه است )آقاجري و وسيله برخي شاخصبه

ها در ارزيابي شاخص ترينمهم يكي از شانون شاخص (.1394همكاران، 

كه اين شاخص در هر دو جاييو از آن باشداكولوژيكي آلودگي مي

عنوان منطقه با قرار داشت بنابراين به 1-3منطقه مطالعاتي بين 

كه اين وضعيت در مطالعه عباسپور و همكاران  استآلودگي متوسط 

 و فردمحمودي مطالعه و تنكابن كيله( در رودخانه چشمه1390)

در رودخانه شاهرود هماهنگي داشت. بايد درنظر  (1395) همكاران

تواند كيفيت آب مورد ارزيابي داشت كه اين شاخص به تنهايي نمي

 قرار بدهد. 

شود وسيله شاخص سيمپسون سنجيده مياي بهغالبيت گونه       

اين مقدار تر باشد قرار دارد و هرچه غالبيت بيش 0-1كه در محدوده 

جايي كه در مناطق مطالعاتي اين كند. از آنميل مي 1به سمت 

دهنده يكنواختي كند بنابراين نشانميل مي صفرشاخص به سمت 

 نظر (. به1384رهبري، ؛ 1393زاده، تواني و جمالباقري)  باشدمي

بايد  خزر درياي به رسيدن براي سوقره كه آبرسد با توجه به اينمي

 خود در مسير از هاييقسمت و ممكن است در را طي نمايد مسيري

 عامل 2 اثر در احتماالً آلودگي اين ،گيرد قرار شديد آلودگي معرض

هاي كه در اثر فعاليت آلودگي محيطي و آلودگي باشد. تواندمي مهم

هاي تنوع دليل قرار گرفتن شاخص و احتماالً شودانساني حاصل مي

 است به اين علت باشد. در محدوده آلودگي ممكن

 هاي تنوع و تراكم گونه اي ماكروبنتوزها، با توجه شاخص       

ميزان  نظر از تحقيق و مورد بررسي رسد منطقهنظر ميطوركلي بههب

 اين كه باشدنمي برخوردار خوبي وضعيت از كفزيان تراكم و تودهزي

 شرايط ديگر و بستر نوع نظر از نامناسب زيستي وضعيت بيانگر مسئله

كه جاييباشد. از آنمي سومصبي رودخانه قره منطقه محيطي در

هاي شهري و گسترش تاسيسات شهري و صنعتي و ورود فاضالب

گردد، منطقه كشاورزي كه منجربه برهم خوردن تعادل زيستي مي

 باشد.مي تريبيش محيطيكنترل اكولوژيكي و زيست مورد نظر نيازمند
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