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 چکیده 

 و هاا آلاودگی  وجاود  عاد   یاا  وجود ها،آب تغییرات فیزیکوشیمیایی از شاخصی عنوان به آبی  هایماکوسیست در زیمهرگان کفبزرگ بی

مهرگاان موجاود   میزان تنوع این بزرگ بی که است سعی شده تحقیق این شوند. درمی محسوب آنها  ایدوره تغییرات از معیاری  همچنین

و همچناین   آنهاا  پراکنادگی  و فراوانای  بار  بارداری  نمونه هایایستگاه و فصل تأثیر وینر و -در رودخانه ارتکند با استفاده از شاخص شانون

پاییز  تابستان، در دخانه ارتکند رو مسیر در ایستگاه 4 برداری درگرفت. نمونه قرار بررسی مورد کیفیت آب با استفاده از شاخص هیلسنهوف

 در شناساایی  کلیادهای  از اساتفاده  با هاراسته برخی بالغین و نمفها و الروها ه،آزمایشگا در هااز جداسازی نمونه و زمستان انجا  شد. پس

وینر و هیلسانهوف نشاان داد کاه محال ورود پسااب       -های شانونشدند.  نتایج حاصل از شاخص شناسایی  سرده و خانواده سطح راسته،

 وینار در ایساتگاه   -شاان داد شااخص زیساتی شاانون    مزرعه پرورش ماهی در وضعیت کیفی نامناسب قرار داشت. نتایج تحقیاق حاضار ن  

دست بیشترین مقدار را در فصل تابستان نشان داد. در این رابطه بیشترین میزان شاخص هیلسنهوف در ایساتگاه محال ورود   مطالعاتی باال

تواناد باه   زی مای مهرگاان کاف  بزرگ بی های زیستی ارزیابی جوامعپساب و در فصل تابستان مشاهده شد. در مجموع، استفاده از شاخص

 مدیریت بهینه پساب خروجی منابع آالینده کمک شایانی نماید.  

 

 واژه های کلیدی
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 مقدمه
 هاای اکوسیستم زیستی شرایط بر شده وارد هایتنش اثر ابیارزی برای هاروش ترینمتداول از زی یکیکف مهرگانبی بزرگ جوامع مطالعه

 نمایان آنها اکولوژیک روابط و جمعیت ساختار در اختالل صورت به که زیکف جوامع در ناهماهنگی بروز. باشدمی آب کیفیت پایش آبی و

 [1]. داشت خواهد پی در را غذایی هایزنجیره رباالت سطوح به آسیب آن دنبال به و شده اکوسیستم غذایی شبکه در اختالل باعث شودمی

 . [2]دهدمی قرار مدیران و محققین اختیار در را مطلوبی اطالعات ،زیمهرگان کفهای تنوع بزرگ بیتغییرات در شاخص این سازیکمی

شود که به دلیل استفاده میهای فیزیکی و شیمیایی های متعددی بر اساس ارزیابی شاخصها از شاخصجهت تعیین کیفیت آب     

ها از های جاری برای تعیین کیفیت محیطی نهرها و رودخانههای آبمحدودیت اطالعات به دست آمده از لحاظ زمان و مکان، اکولوژیست

  . [3]دگیرنهای آنها را نسبت یه شرایط محیطی در نظر میکنند و عکس العملموجودات آبزی به عنوان شاخص کیفی آب استفاده می
نیست   فیزیکی و شیمیایی آب کافی های رایج سنجش پارامترهای تنها با روش رودها و نهرها  آلودگی وشناسایی هاآب مطالعه

روش سنتی بررسی منابع آب به طور کامل قادر به بیان کیفیت و وضعیت  .[4] کندبرداری ارایه میزیرا فقط اطالعاتی در زمان نمونه

های جاری باید توسط سنجش پارامترهای فیزیکی شیمیایی و پارامترهای زیستی انجا  در وضعیت مطلوب بررسی آبمحیط آبی نیست. 

شود تا طیف کاملی از اطالعات برای مدیریت مناسب آب فراهم شود، اما این پارامترها به وقت و هزینه بیشتری احتیاج دارد به همین علت 

 مناسب هایروش از یکی بنابراین ،[5]دهد های آب نشان میشیمیایی و زیستی را در سیستم های فیزیکیارزیابی زیستی کل استرس

-می زیکف مهرگانبی بزرگ از جمعیت با استفاده آنها ارزیابی هارودخانه کیفیت کاهش بر انسانی هایفعالیت و تاثیر سالمت تعیین برای

 باشد.

 غذایی رژیم در دیگر سوی و از هستند، خود زندگی محیط بر حاکم شرایط کننده بیان زیستی شاخص یک عنوان به مهرگانبزرگ بی     

 نقش هاآن فصلی و تغییرات فراوانی تنوع تعیین جهت دارند، بدین سزایی به نقش و دریا هارودخانه ماهیان و همچنین ایرودخانه ماهیان

 خواهد اکوسیستم این بر نهایی و قضاوت آلودگی نظر از هارودخانه بندی تقسیم رودخانه و نهایی طبیعی تولید توان تعیین در بسزایی

 . [6]داشت 

های اند و در خصوص بعضی از گونهزی از نظر مقاومت در برابر شدت آلودگی وکاهش اکسیژن با یگدیگر متفاوتمهرگان کفبزرگ بی     

-کامال تمیز و خالی از هرگونه آلودگی و بعضی از این موجودات در آب هایها در آبتر است به طوری که برخی از گونهاین تفاوت فاحش

 .  [7]توانند زیست کنندهای با آلودگی زیاد می

نشان دهنده وینر  -مهرگان آبزی مانند   شاخص شانوندر زمان ارزیابی تغییرات، استفاده از چندین شاخص بررسی جوامع بزرگ بی      

-های کیفیت آب  مانند هیلسنهوف )بررسی میزان تحمل کلی جامعه در مقابل تنشو شاخص ی زیستیعهمیزان تنوع و اختالف در جام

 . [6] های کیفیت آب توصیه شده استبررسی شاخص های بو  شناختی( و غیره در کنار
محیط زیست خواهند داشت،  یرو یآثار سوء مستقیم و غیرمستقیم زیاد های مختلف یا هر عامل دیگراختالل محیط با آالینده      

های مختلف ی و بررسی شاخصبردار. بنابراین نمونهزی اثر داردمهرگان کفتوان در تغییر پراکنش و تراکم بزرگ بیمیتغییر کیفیت آب 

مواد آلی  سوبات و تراکمر ناشی از تاثیرعنوان نمونه، و همچنین به  ،توان پی به وضعیت آب بردآبی و کفزیان آن، می یهااز محیطزیستی 

هم در غلظت کم اکسیژن  بسیار مقاو ، آن یهاکه تنها گونهیطور گردد، بهمی یزمهرگان بزرگ کفمعموالً سبب محدودیت در تنوع بی

 .باقی خواهند ماند
 .اسات  ضروری زمانی مقطع کی در آنها تولید میزان تعیین منطقه، هر در زیمهرگان کفنقش زیستی بزرگ بی شناخت و درک برای     

 تولید و زنده توده بررسی با دارد بستگی محیط از شده تهیه نمونه در موجود هایگونه سن و رشد به میزان خود نوبه به تولید میزان این

در . نماود  مقایساه  یگریکد با را گوناگون هایاکوسیستم نموده، و ارزیابی بنتوزی اجتماعات در را هاگونه  نقش  توانموجودات، می ثانویه

وینر تا سطح گوناه شناساایی و    -شانون زی رودخانه ارتکند با استفاده از شاخصمهرگان کفتحقیق حاضر سعی شده است تنوع بزرگ بی

 معرفی گردند، و همچنین کیفیت آب با استفاده از شاخص هیلسنهوف مورد بررسی قرار گرفت.

 

 هامواد وروش

در منطقه کالت در استان خراسان رضاوی ماورد بررسای قارار گرفات.       کیلومتری شمال مشهد 110در ارتکند در مطالعه حاضر، رودخانه 

شارقی در   59˚ 48′ 41/39˝شامالی و   36˚ 48′ 88/10˝بزرگترین مزرعه این منطقه به عنوان ایستگاه دارای بار آلودگی زیاد با مشخصات 



اول در دو  فت.  در بررسی حاضر چهاار ایساتگاه ماورد بررسای قارار گرفات. ایساتگاه       متر از سطح دریا مورد بررسی قرار گر 1348ارتفاع 

دست به عنوان شاهد و فاقد آلودگی در نظر گرفته شده، ایستگاه دو  محل ورود پساب مزرعاه پارورش مااهی باه     کیلومتری در ناحیه باال

 آگاهی منظور به دست چهار کیلومتری ناحیه پایین در چهار  یستگاهو ا دستپایین دو کیلومتری ناحیه سو  در باشد، ایستگاهرودخانه می

 اساتفاده  با کفزیان از برداری شد. نمونه انتخاب زیکف مهرگانبی بزرگ جامعه و آب کیفیت در بهبود رودخانه سیستم خودپاالیی نقش از

و  آب جریاان  بار  عمود فرضی خطی امتداد در تصادفی صورت هب تکرار دو با ایستگاه هر در برداری سانتیمتر نمونه 40×40ابعاد با سوربر از

 باه  شاده، و  داده ها شستشواییز )آبان( صورت گرفته شده. پس از جمع آوری، نمونهپ در فصل تابستان )شهریور(، فصل زمستان )اسفند( و

 باا  و نگهداری درصد 13الکل  در زمایشگاهشده در آ جداسازی هایشد. نمونه تثبیت درصد فرمالین چهار در و منتقل بردارینمونه ظروف

 شناسایی شد.  ، [8]کلیدهای مربوطه از استفاده

 های ارایه شده محاسبه شدند: وینر و هیلسنهوف که باتوجه به فرمول -های زیستی شانونجهت تعیین شاخص

 وینر -شاخص شانون
H′=-∑ Pi×LnPi                                (1)                   

Pi=ni/ N                                                           (2)    

H′: شاخص تنوع شانون 
i: گونه 

Pi:  [10]فراوانی نسبی گونه  
 زیاد، آلودگی استرس شدید با تحت محیط یک از شانون شاخص مقدار که به طوری دارد را کاربرد ترین گسترده شانون تنوع شاخص     

 سنجش منظور شاخص به این از رسد.است می سالم محیط یک بیانگر که شیش پنج تا حدود تا و شودمی شروع صفر عددی مقدار از

 . [9]گرددمی زیادی استفاده هاگونه تنوع و موجودهای زنده بر آالینده منابع و هافاضالب تأثیر
 شاخص هیلسنهوف

استفاده شد که HFBI  (Hilsenhoff Family Biotic Index ) زیستی هیلسینوف شاخص آب در هر ایستگاه از کیفیت ارزیابی جهت

 محاسبه گردید: [10] زیر طبق رابطه
  HFBI = (XiTi )/n 

Xi: تعداد افراد در هر گروه 
Ti:  ن گروهآلودگی در آارزش تحمل به 
N: باشندتعداد کل افراد می 

  گیرند:می قرار (1)جدول طبقه 7 در آلی مواد به آلودگی نظر از هاآب هیلسنهوف شاخص اساس بر     
 

  ب با استفاده از شاخص زیستی هیلسنوفآارزیابی کیفیت   -1جدول
 آلی آلودگی درجه آب کیفیت زیستی شاخص عددی مقدار

 آلودگی بدون عالی 0-5/3

 آلی اندک آلودگی احتمال خیلی خوب 51/3-5/4

 آلی اندک آلودگی خوب 51/4-5/5

 آلی نسبتازیادالی آلودگی متوسط 51/5-5/6

 آلی زیاد آلودگی نسبتا ضعیف 51/6-5/7

 آلی زیاد خیلی آلودگی ضعیف 51/7-5/8

 آلی شدید آلودگی ضعیف 5/8-10

 

 

 



 نتایج  
 ها و فصول مختلفوینر در ایستگاه -شاخص شانون

( در فصل زمستان مربوط به ایساتگاه  99/1شاخص شانون )p) <05/0دار )گردد بیشترین میزان معنیمالحظه می 2همانگونه که از جدول

A های باشد . همچنین بین مقادیر شاخص شانون ایستگاهدست( می)باال B محل ورود پساب( و(C دار) (  نیز متفاوت معنی1دست) پایین

05/0<( p 05/0دار )مشاهده نشد. در فصل پاییز بیشترین میزان معنی> (p( مربوط به ایستگاه 04/2شاخص شانون )A باشاد کاه باا    می

( نیاز تفااوت   41/1) B( و 04/2) Aهاای  داری نشان داد. همچنین بین مقادیر شاخص شاانون ایساتگاه  اختالف معنی  Cو Bهای ایستگاه

باود. در بررسای    دار( نیز تفاوت معنای 48/1) C( و 04/2)   Aهای وینر ایستگاه -میزان شاخص شانونp). <05/0دار مشاهده شد )معنی

(، اماا در  01/3( و )14/3باا )  ( به ترتیاب 2دست)پایین  D و Aوینر در فصل تابستان در ایستگاه  -حاضر،  بیشترین میزان شاخص شانون

 (.2( را نشان دادند )جدول4/1وینر ) -کمترین میزان شاخص شانون Bایستگاه 
تواند ( که می14/3طالعاتی نسبت به فصل زمستان و پاییز افزایش یافته )م  A وینر در ایستگاه -در فصل تابستان شاخص شانون     

(. 2داری مشاهده نشد )جدولنشانگر تنوع بیشتر در این فصل باشد، اما میزان این شاخص در بین فصل پاییز و زمستان اختالف معنی

( مشاهده شد. همچنین بین مقادیر شاخص 1.61مربوط به فصل پاییز ) Bشاخص شانون ایستگاه p) <05/0دار )بیشترین میزان معنی

فصل تابستان   Cدهد که در ایستگاه (. نتایج نشان می2نبود )جدول p )>05/0دار ) شانون فصل پاییز و زمستان نیز متفاوت معنی

. از p) <05/0دار بود )مستان تفاوت معنی( ، میزان این شاخص بین فصل تابستان و ز97/1بیشترین میزان شاخص شانون مشاهده شد )

(، همچنین بین مقادیر شاخص 01/3گردد )وینر در فصل تابستان مالحظه می -بیشترین میزان شاخص شانون  Dدر ایستگاه  2جدول

 (.  p>05/0وینر فصل پاییز و زمستان تفاوتی مشاهده نشد ) -شانون

-بیان دارد و کاربرد مناطق آلودگی با ارتباط در اکولوژیک ارزیابی در که بوده شانون صشاخ های،گونه تنوع مهم هایشاخص از یکی     

در  موجود هایگروه تما  بین توزیع این چنانچه و باشدمی محیط زی درمهرگان کفهای بزرگ بیگروه از یک هر توزیع نحوه کننده

 . [3]دهد می نشان را باالتری مقدار شانون باشد شده توزیع مساوی طور به اکوسیستم

کاسته شده است  Cو  Bهای زی در ایستگاهمهرگان کفوینر نشان داد از میزان تنوع بی -نتایج حاصل از بررسی شاخص تنوع شانون     

-یهای مزرعه پرورش ماهی در آن منطقه دانست، که باعث حذف گروهی از بتوان ورود پسابرا می Bکه یکی از علل آن در ایستگاه  

شد. مزراع پرورش ماهی   Chironomidaeهای مقاو  مانندو به دنبال آن افزایش فراوانی گونه Ephemeropteraزی مثل مهرگان کف

. مطالعات دیگر نیز نتایج مشابهی را [1]های پساب این مزارع است های مقاو  در ایستگاهیکی از علل کاهش تنوع و افزایش بر تعداد گونه

  دهدنشان می

شود تابستان است، و لذا به دلیل خودپاالیی زیاد رودخانه تما  ترکیبات بیشترین فصل که در آن فرآیند خودپاالیی رودخانه انجا  می     

گذارد، در نتیجه شانون تحت تاثیر قرار آالینده حاصل از مزرعه پرورش ماهی تجزیه شده، و لذا اثر اندک بر تراکم و فراوانی و شاخص می

  .[7]گیردنمی

ه در ژن محلول و غلظت به ویژو با افزایش پساب مزرعه پرورش ماهی وکاهش اکسی Bنتایج حاصل از این مطالعه داد که در ایستگاه      

های حساس به آلودگی و افزایش در میزان شاخص هیلسنهوف گردید که ای کاسته شد و موجب کاهش گروهتابستان، میزان تنوع گونه

 دهد. ناسب این ایستگاه را نشان میوضعیت نا م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



های زی رودخانه ارتکند در ایستگاهمهرگان کفوینر وهیلسنهوف جوامع بزرگ بی -های شانونانحراف معیار( شاخص±میانگین ) -2جدول

 (n2=های زمستان، پاییز وتابستان )مورد مطالعه در طی فصل

 ایستگاه
 تابستان پاییز زمستان

 هیلسنهوف وینر -شانون  هیلسنهوف وینر -شانون  هیلسنهوف وینر -شانون 

 a, A09/0±99/1 A a,05/0±50/3 a, A07/0±04/2 A a,05/0±03/3 C b,09/0±14/3 B b,03/0±51/2 باالدست

محل 

ورود 

 پساب

c,C10/0±33/1  c,B04/0±63/6 c,C05/0±61/1 b,B20/0±16/5 a, A04/0±40/1 a,C03/0±99/8 

پایین 

 1ت دس
c,B07/0±38/1 c, A01/0±51/5 c,B09/0±48/1 b, A02/0±14/5 a, A08/0±97/1 c,C10/0±75/7 

پایین 

 2دست 
a, B06/0±82/1 a, A02/0±26/4 a,B04/0±01/2 a, A08/0±10/4 b,C05/0±01/3 b,B03/0±74/2 

 

 های و فصول مختلفشاخص هیلسنهوف در ایستگاه
لعاتی بر اساس شاخص هلسنهوف در چهار طبقه کیفی عالی خوب مناسب ونسبتا ضعیف قرار گرفتند. های مطادر این مطالعه نیز ایستگاه

-ها برخوردار بود که با دیگر ایستگاه( به عنوان آلودترین ایستگاه وبیشترین میزان در بین تما  ایستگاه63/6) Bدر فصل زمستان ایستگاه 

 A( مربوط به ایستگاه 5/3(. کمترین مقدار شاخص هیلسنهوف در همین فصل )2)جدول دادداری را نشان میمعنی اختالف Dو  A های 

مشاهده شد، و کمترین مقدار شاخص  B( در ایستگاه 16/5گردد بیشترین شاخص هیلسنهوف )مالحظه می 2بود. همانگونه که از جدول

  Bهای شاخص هیلسنهوف در فصل تابستان در ایستگاه بود. همچنین بیشترین A ( مربوط به ایستگاه 03/3هیلسنهوف در فصل پاییز )

، همچنین بین میزان Bبود ایستگاه  33/4 (،A, C, Dها )( مشاهده شد، به طور میانکین شاخص هیلسنهوف ایستگاه75/7) C( و 99/8)

 داری بود. های دیگر تفاوت معنیبا تما  ایستگاه Bشاخص هیلسنهوف ایستگاه 
-( مشاهده شد، اما این تفاوت با فصل پاییز معنی5/3در فصل زمستان ) Aن میزان شاخص هیلسنهوف در ایستگاه همانگونه بیشتری     

بیشترین میزان   C (. در ایستگاه99/8در فصل تابستان مشاهده شد ) Bداری نبود. و همچنین بیشترین شاخص هیلسنهوف در ایستگاه 

(. فصل زمستان 2(  )جدول14/5، و کمترین میزان این شاخص در فصل پاییز بود )(  مربوط به فصل تابستان75/7شاخص هیلسنهوف )

(. 74/2کمترین مقدار این شاخص در همین ایستگاه در فصل تابستان بود )نشان داد، و  (26/4بیشترین مقدار شاخص هیلسنهوف )

 ضعیف قرارگرفتند. های مطالعاتی در پنج طبقه کیفی عالی، خیلی خوب،  خوب، متوسط، نسبتا ایستگاه

-به بررسی پارامتر نیاز منظوری چنین برای و نمود، اظهار نظر آلودگی نوع رابطه با در تواننمی شاخص این از استفاده با است بدیهی     

-زایش پیدا میها مطالعاتی، زیرا میزان دبی آب در فصل بهار نسبت به فصول دیگر افهای فیزیکوشیمیایی مانند میزان دبی آب در ایستگاه

( تغییرات زمانی و مکانی در 2014و غیره، باقریان و همکاران سال ) BOD5، TDSکنه تاثیر بر کیفیت آب دارد، سرعت جریان آب 

و  یطیمح یطشرا ییرعمدتاً متاثر از تغ DOو  BOD5  ،COD یپارامترها ییراتتغ اد،ها نشان دیبررسرودخانه ارتکند را بررسی کردند، 

 CODو  BOD5 یپارامترها یرمقاد یکنون یطدر شرا یباشد. هرچند در پساب مزارع پرورش ماهیمی مزارع پرورش ماه یتشدت فعال



 یممستق یهقزل آال و با تخل یمزارع پرورش ماه یتفعال سترشاست با گ یهیباشد، بدیم یستز یطمح یاز حد مجاز استانداردها کمتر

 یافت. خواهد  یشرودخانه افزا یطیمح یستت زمزارع به آب رودخانه، مشکال ینپساب ا

 

 گیری نتیجه
داری را نشان داد. در مقابل شاخص هیلسنهوف این روند افزایشی بود. بررسی وینر روند کاهشی معنی-در محل ورود پساب شاخص شانون

 غذای عنوان به غذایی زنجیره از ایعمده بخش در آنها حضور جهت به تنها های آبی نهاکوسیستم در زیمهرگان کفبزرگ بی جوامع

 آب کیفیت دهندهنشان هاآب از برخی در زیمهرگان کفبزرگ بی هایگونه از برخی وجود عد  یا وجود بلکه است، زیکف ماهیان اصلی

 آلودگی  و نقش مهم در مدیریت منابع آالینده حائز اهمیت است.   عد  یا و آلودگی میزان از نظر
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Abstract 

Macrobethoses which live in water are an indicator of physical and chemical changes of water. However, 

presence or absence of pollution is also an indicator of periodic changes in water. The objective of this research 

is to recognize different bethoses species in Ortkand river, to determine penthoses diversity using Shannon-

winner indicator; and season effect and sample sites on their numbers. In addition, this study has to determine 

water quality using Hilsenhof indicator. Samples were taken in 4 sites within 3 seasons : summer, autumn and 

winter. After samples separation in the laboratory, family and genus of nymphs, larvae’s and adults were 

identified. Results of Shannon-winner and Hilsenhof indicators showed that water quality in Worod Fadilat site 

was not good. Results also showed that the higher Shannon-winner indicator was in summer in the top river 

where as the higher Hilsenhof indicator was in Worod Fadilat site in summer. In general, biological indicators as 

bethoses are very helpful in the optimal management of pollution sources.  
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