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 چکیده
بی به های آای باالیی برخوردار بوده و در اکثر اکوسیستمهستند که از تنوع گونه های آبیترین موجودات اکوسیستمماکروبنتوزها از مهم

های آلی( و کاهش اکسیژن با یکدیگر متفاوت شوند. این موجودات از نظر مقاومت در برابر شدت آلودگی )به ویژه وجود آالیندهوفور یافت می

های کامال آلوده وجود دارند و و عاری از هرگونه آلودگی و بعضی هم در آبهای کامال تمیز ها در آبهستند به طوری که بعضی از آن

بندی نمود. لذا ماکروبنتوزها ها را در چهار گروه حساس به آلودگی، نیمه حساس به آلودگی، نیمه مقاوم و مقاوم به آلودگی دستهتوان آنمی

ندی بها برای پی بردن به وضعیت منابع آبی و طبقهتوان از آنند و میشوها محسوب میهای خوبی در برآورد سالمت زیستی رودخانهشاخص

 ها یا ارزیابی زیستی استفاده نمود.کیفی آب، مطالعه بیولوژی آب

 

 های کلیدیواژه
 اکوسیستمسالمت  ،زیستی شاخص ، آلودگی،، رودخانهماکروبنتوز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 مقدمه

ها هستند. این موجودات به عنوان دومین و سومین سطح غذایی مورد استفاده سایر آبزیان قرار جوامع حیاتی رودخانهترین زیان از مهمکف

 در مختلفی عوامل کلی به طورتوانند به عنوان شاخصی از میزان کل تولیدات و نیز شاخصی برای کیفیت آب محسوب شوند. گرفته و می

توان به مقدار غذا، نوع بستر، شرایط فیزیکی و شیمیایی حاکم بر زیستگاه، مقدار مواد هستند که می دخیل ماکروبنتوزها تنوع و فراوانی

 اهمیتی بر خوار اشاره کرد. عالوهزیهای کفآلی، آلودگی محیط، میزان اکسیژن، اندازه ذرات رسوب، تغییرات فصول و نوع و تعداد ماهی

 زیستی سالمت برآورد در ها،آن از هاماهی برخی تغذیه دلیل به مهرگاندارند، بی آلودگی میزان کردن مشخص در موجودات این که

 زیستی ارزیابی یا هاآب بیولوژی مطالعه آب، کیفی بندیطبقه و منابع آبی وضعیت به پی بردن برای هستند. لذا اهمیت با نیز هارودخانه

 .[1] باشد مفید بسیار تواندمی ماکروبنتوزها کمك به به ویژه

 شرایط کیفی از متفاوتی هایمحدوده در مختلف موجودات که است این بر فرض و است استوار شاخص هایگروه مبنای بر روش این

موجودات  ترینمتداول ماهیان و ماکربنتوزها ها،داشت. جلبك نخواهند حضور گیرآب در شرایط تغییر صورت در و هستند بقا به قادر آب

آبی  منابع در زیستی ارزیابی ابزارهای ترینارزان و موثرترین از یکی ماکروبنتوز فون میان این در که هستند زمینه این در رفته بکار آبزی

ا ههای آبی باشند. از جمله این ویژگیمچندین ویژگی موجب شده که این موجودات بیشتر مورد توجه متخصصان پایش اکوسیست. [1] است

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می

ها اغلب دارای محدوده وسیعی از حساسیت ای باالیی دارند و با تعداد زیاد گونهتنوع گونه -2ها در همه آبگیرها حضور دارند. آن -1

ساکن بستر بوده،  -3آورند. وجود میبه تغییرات شرایط محیطی بههای وسیعی را نیز باشند که در نتیجه پاسخها مینسبت به آالینده

ها طوالنی بوده، به طوری که امکان بررسی و تعیین حدود و وسعت مکانی و زمانی چرخه زندگی آن -۴جابجایی و حرکت مشخصی ندارند. 

هند. دای نشان میهای فیزیکی و شیمیایی به صورت دورهگیری پارامترتغییرات کیفی آب را برخالف اندازه -۵آورند. ها را فراهم میآشفتگی

. با توجه به مزایای ماکروبنتوزها در تعیین [2] باشدزی برای استفاده در مطالعات ارزیابی زیستی میمهرگان کفها از مزایای بیهمه این

مهرگان های بیها نیز اشاره شد، در این مقاله شرایط زیستی و حساسیت برخی از گونههای آبی که در باال به برخی از آنسالمت اکوسیستم

 گیرد.بر اساس اطالعات موجود، مورد بررسی قرار می

 

 هامواد و روش

 ای، ترجمه و بررسی مقاالت علمی تخصصی گردآوری و تهیه شده است.این مقاله با استناد به منابع معتبر کتابخانه

 

 نتایج

ارد ها شود و در برخی از موتواند باعث اختالل در زیست آندهند و آلودگی میمهرگان آبزی نسبت به شرایط زیستی حساسیت نشان میبی

یستی جا به شرایط زشوند. در اینتر به آلودگی جایگزین میمهرگان مقاوممهرگان موجود در آب پاک به وسیله بیبر حسب شدت آلودگی بی

 [3]شود: مهرگان بر اساس اطالعات موجود، اشاره میهای بیاز گونه و حساسیت برخی

 

 شاخه کیسه تنان -1
Phylum: Coelenterata 

Class: Hydrozoa 

Family: Hydridae 

اساس های جویبارها با جریان قابل توجه وجود دارد. بر های راکد و یا آرام وجود دارد، اما گاهی در زیر سنگمعموال در آب Hydraجنس 

 گر حساسیت آن به آلودگی باشد.تواند بیانهای پاک و نسبتا پاک حضور داشته که میمطالعات انجام شده، هیدر در آب

 

 تنانشاخه نرم -2
Phylum: Mollusca 

Class: Gastropoda 
Family: Hydrobiidae 

 های آلوده آلی غایب است.های پاک وجود دارد. این گونه در آبدر محیط Potamopyrgus jenkinsiگونه 



 

 

 

 

 
Family: Limnaeidae 

 های پاک وجود دارد. همچنین به آلودگی حساس است.های تند و محیطدر آب Lymnae peregraگونه 

 
Family: Ancylidae 

وجود دارد. گونه اخیر نسبت های پاک تا نسبتا آلوده های نسبتا تند وجود دارد و از لحاظ آلودگی در آبدر آب Ancylus fluviatilisگونه 

 تر از افزایش صرفا بار آلی است. گذاری سیلتی با آلودگی آلی در محیط حساسبه افزایش رسوب

 
Class: Bivalvia 
Family: Pisidiidae 

 کند و در محیط آبی پاک گزارش شده است.های مواد آلی تغذیه میها و خردهاز جلبك Pisidium spگونه 

 

 های پهنشاخه کرم -3
Phylum: Platyhelminthes 

Class: Turbellaria 
Family: Planariidae 

های غنی از مواد معدنی های با آلودگی متوسط وجود دارد. این گونه به آلودگی متوسط مقاوم است، در محلدر آب Polycelis tenuisگونه 

 از جمله غذای مطلوب آن است.  Asellus aquaticusکند، گونه زندگی می

 

 های حلقویشاخه کرم -۴
Phylum: Annelida 
Class: Oligochaeta 
Family: Naididae 

باشد و در محیط دارای مواد آلی وجود ندارد. گونه در محیط پاک می Nais alpineکنند. گونه های ریز تغذیه میاز خرده Naisهای جنس

Nais elinguis هایهای تصفیه فاضالب گزارش شده است. جنسنسبت به آلودگی آلی مقاوم است. گونه اخیر در سیستمای تا اندازه Nais 

های در محل Stylariaاز جنس  Stylaria lacustrisکنند. گونه های رسوبی رودخانه زندگی میبه طور اساسی در بسترهای نرم در بخش

 P.idrensisاند. گونه در محیط پاک گزارش شده Pristinaاز جنس  Pristina idrensisو  Pristina menoniهای آلوده حضور دارد. گونه

های آلوده حضور دارد. این گونه اخیر در آب Stylaria lacustrisمهرگان بسترهای فیلتری تصفیه فاضالب است. گونه همچنین یکی از بی

 مقاوم به آلودگی گزارش شده است.

 
Family: Tubificidae 

های آلوده از مواد آلی وجود دارند. همچنین دو گونه مذکور مقاوم در محیط Limnodrilus hoffmeisteriو  Tubifex tubifexدو گونه 

 کنند.ها استفاده میبرای سنجش زیستی ارزیابی رسوب Tubifex tubifexبه آلودگی و معرف خوبی برای آلودگی محیط هستند. از گونه 

 
Family: Enchytraeidae 

در آب و  Lumbricillusو  Cognettia ،Fridericia ،Hemifridericiaکنند، ولی چهار جنس این خانواده عمدتا در خشکی زندگی می

 Lumbricillusها به وسیله ریشه گیاه با آب در ارتباط هستند. گونه اند. این جنسیا در ارتباط با محیط آبی و در محیط پاک گزارش شده

rivalis لی هایی که مواد آشرایط آلودگی و پاک در محیط حضور دارد. این گونه در بسترهای فیلتری فاضالب، انباشت کمپوست و محل در

 کند. اند زندگی میانباشت شده

 
Family: Lumbriculidae 

های رسوبی و انباشت آلودگی باشد و در ارزیابی سمیتمقاوم به آلودگی آلی می Lumbriculusاز جنس  Lumbriculus variegatusگونه 

های پاک یا کمی آلوده وجود دارد و به وسیله در محیط Stylodrilus، از جنس Stylodrilus heringiatusشود. گونه استفاده می

 پژوهشگران غیر مقاوم به آلودگی گزارش شده است.



 

 

 

 

 
Family: Lumbricidae 

 است.در محیط غیرآلوده گزارش شده Eiseniellaاز جنس  Eiseniella tetraedraگونه 

 
Class: Hirudinae 
Family: Glossiphoniidae 

 Helobdella stagnalisکند. همچنین گونه تغذیه می Asellusبه آلودگی آلی مقاوم است و از الرو  Glossiphonia complanataگونه 

شود. هردو گونه به آلودگی آلی حساسیت یکسان به آلودگی مقاوم است و به عنوان معرف شرایط غنی بودن محیط از مواد آلی محسوب می

 دارند.

 

Family: Erpobdellidae 
 ت.اسحساس گزارش شدهها های باالی آمونیاک، فنل و ترکیبی از آنبه آلودگی آلی مقاوم است، ولی به غلظت Trocheta subvirididگونه 

 

 شاخه بندپایان -۵

Phylum: Arthropoda 
Class: Arachnida 
Order: Acariformes 
Family: Hygrobatidae 

 کند و در محیط پاک وجود دارد.تغذیه می Chironomidاز الرو  Hygrobates spگونه 

 
Class: Crustacea 
Order: Ostracoda 
Family: Cyprididae 

 است.های پاک گزارش شدهتنوع غذایی دارد و در محیط Psychrodromus robertsoniگونه 

 
Order: Copepoda 
Family: Canthocamptidae 

 های پاک تا کمی آلوده وجود دارد.در محیط Bryocamptus sp گونه

 

 
Order: Isopoda 
Family: Asellidae 

 مواد آلی وجود دارد و به مواد آلی مقاوم است.های آلوده از در محیط Asellus aquaticusگونه 

 
Order: Amphipoda 
Family: Gammaridae 

های پاک عمدتا در بسترهای با پوشش سنگی درشت وجود دارد و به مواد معلق، مواد آلی، آمونیاک و در محیط Gammarus pulexگونه 

 فنل حساس است.

 
Class: Insecta 
Order: Collembola 
Family: Isotomidae 

باشد. خوار میهای تصفیه فاضالب یافت شده و ریزهبرداری شده و در فیلترهای چکنده سیستمدر محیط آلوده نمونه Proisotoma spجنس 

 شرایط مطلوب آن محیط مرطوب لبه آب است.

 

 



 

 

 

 
Order: Ephemeroptera 

صرفا در محیط پاک، گونه  Baetis muticusالروهای یك روزه معموال بخشی از موجودات جویبارهای کوهستانی هستند. گونه 

Ecdyonurus torrentis   در محیط پاک تا کمی آلوده و گونهBaetis rhodani اند. گونه برداری شدهآلوده نمونه در محیطBaetis 

rhodani است.ها به ندرت گزارش شدهم است. حساس بودن یك روزهنسبتا به مواد آلی مقاو 

 

Order: Plecoptera 

های غیر آلوده وجود دارند. این بندپایان به مواد آلی و مواد های جویبارها و رودخانهها( روی سنگاغلب، الروهای بال چین خورده )بهاره

 تر هستند. گزارش شدهبه مواد آلی مقاوم Leuctridaeهای خانواده نسبت به گونه Nemouridaeهای خانواده معلق حساس هستند و گونه

 رود.به وسیله رسوب شن از بین می Nemouridaeاز خانواده  Amphinemura sulcicollisاست که گونه 

 
Order: Coleoptera 

 است.آوری شدههای پاک جمعدر آب Elminthidaeاز خانواده  Elmis aeneaو  Limnius volckmariدو گونه 

 
Order: Trichoptera 

 Wormaldiaهای حاوی مواد غذایی معلق فراوان هستند. گونه کنند و در آبشبکه توری ایجاد می Philopotamidaeهای خانواده گونه

sp های پاک وجود دارند.موداران اکثرا در آبهای بالاست. گونهدر محیط با آلودگی کم گزارش شده 

 
Order: Diptera 
Family: Tipulidae 

 اند.در آب پاک گزارش شده Limnophilaو  Dicranotaهای جنس Tipulidaeدوباالن گروه بزرگی هستند که از خانواده 

 
Family: Ceratopogonidae 

در شرایط پلی در شرایط مختلف کیفیت آب به آمونیاک محلول و مواد معلق مقاوم است. این خانواده  Ceratopogonidaeخانواده 

 شوند.ساپروبیك حضور دارند و به منظور ارزیابی کیفیت آب استفاده می

 
Family: Chironomidae 

Sub-family: Tanypodinae 
در مقابل دامنه وسیعی از شرایط  Macropelopia nebulosaها مقاوم است. گونه ای از آلودگیدر مقابل دامنه Conchapelopia spگونه 

 اوم است.زیستگاهی مق

 
Sub-family: Prodiamesinae 

 دهد.در مقابل آلودگی مقاوم است. گونه اخیر بستر شنی یا سیلتی را ترجیح می Prodiamesa olivaceaگونه 

 
Sub-family: Orthocladiinae 

آوری های نسبتا پاک جمعدر محل Brillia modestaبه آلودگی آلی، آمونیاک و مواد معلق مقاوم است. گونه  Brillia longifurcaگونه 

های دارای آب ساکن در محل Psectrocladius spهای غنی از مواد آلی وجود دارد. گونه در محیط Brillia longifurcaاست. گونه شده

به مواد آلی مقاوم و به آمونیاک و مواد معلق حساس است. گونه  Orthocladius spکند و کمی به آلودگی مقاوم است. گونه زندگی می

Rheocricotopus fuscipes ترین گونه زیر خانواده یکی از فراوانOrthocladiinae ها و گیاهان باشد و روی سنگها میدر تند آب

. وجود دارد. در محیط پاک  Heleniella ornaticollisباشد. این گونه تقریبا به آلودگی مقاوم است. گونه ها ساکن میجویبارها و رودخانه

 Metriocnemusهای کوهستانی زندگی کرده و به آلودگی حساس است. گونه در تند آب Corynoneura scutellataگونه 

sp  تقریبا در مقابل مواد آلی، آمونیاک و مواد معلق مقاوم است. گونهTvetenia verralli پاک وجود دارد. ها و جویبارها یدر چشمه 

 
Sub-family: Chironominae 

 



 

 

 

 

 

های پاک در محیط پاک و از رودخانه Micropsectra atrofasciataکمی به آلودگی مقاوم است. گونه  Polypedilum pedestreگونه 

 به آلودگی حساس بوده و در محیط پاک وجود دارد.  Tanytarsus brundiniشود. گونه آوری میدارای بستر قلوه سنگی جمع

 
Family: Simuliidae 

در آب با آلودگی کم وجود  Simulium ornatumدر محیط پاک و گونه  Simulium monticolaو  Simulium brevicauleهای الرو گونه

 کنند به رسوبات سیلتی حساس هستند.میهای این خانواده با توجه به نوع تغذیه که از سیستم فیلتری استفاده دارد. گونه
 

 بندیگیری و جمعنتیجه
تر حها این تفاوت واضماکروبنتوزها از نظر مقاومت در برابر شدت آلودگی و کاهش اکسیژن با یکدیگر متفاوت بوده و در مورد برخی از گونه

 های کامال آلوده قادر به زندگی هستندآلودگی و بعضی هم در آبهای کامال تمیز و عاری از هر نوع ها در آباست به طوری که بعضی از آن

های آلی و نیز حضور و عدم حضور این موجودات در بستر ها، به ویژه وجود آالیندهاکروبنتوزها به آلودگی. میزان مقاومت متفاوت م[1]

توان در چهار گروه . بر این اساس ماکروبنتوزها را می[۴]رود. محیط آبی، به عنوان شاخصی برای ارزیابی کیفیت محیط آبی به شمار می

 هایی که کیفیت آب باال باشد تمام ایندر رودخانه. مقاوم و مقاوم به آلودگی تقسیم نمود حساس به آلودگی، نیمه حساس به آلودگی، نیمه

د شود که این خوشوند. با افزایش بار آلودگی )مواد مغذی فاضالب و...( میزان اکسیژن محلول در آب دارای نوساناتی میچهار گروه یافت می

 تواند ماکروبنتوزها می روی مطالعه بنابراین نیمه حساس به آلودگی خواهد شد. های حساس وبسته به میزان آلودگی باعث حذف گروه

 . [۵]رود  به شمار مناسب تحقیق روش یك

 که دارند وجود ماکروبنتوزها از دیگری داد. دسته قرار های زیستیشاخص گروه در تواننمی را ماکروبنتوزها تمام که گفت باید ولی

 محدوده بنابراین دارند باالیی مقاومت آلودگی برابر در موجودات این جایی کهآن دارند. از کمتری حساسیت و مقاومند آلودگی برابر در

 آلوده هم و پاکیزه هایآب در هم برد. زیرا نام زیستی شاخص عنوان به هاآن از تواننمی و بوده اول دسته از تروسیع بسیار زیستگاهشان

 یك ایجاد صورت در مثال عنوان شود. بهمی نمایان جاری هایآب بیولوژیك مطالعات توصیف اهمیت این . با[2]دید را هاآن توانمی

. [2]رفت خواهند بین از سرعت به (Pelecoptera)ها بهاره راسته حشرات مانند آلودگی حساس به موجودات آب، در شدید نسبتا آلودگی

 شده، مشاهده قبلی هایبردارینمونه در که هابهاره وجود عدم شود انجام بیولوژیك بردارینمونه آب از نیز بعد روز چند اگر حتی بنابراین

 بیانگر جاری هایآب در موجودات این وجود برعکسد. باشمی حساس موجودات رفتن بین از و زمانی فاصله در این آب شدن آلوده نشانه

 .[۵] ندارد ایمالحظه قابل آلودگی آب که است این
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Abstract 

Macrobenthos are the most important organisms from the aquatic ecosystems with high species diversity and 

abundance that are found in the most aquatic ecosystems. These are different from resistance to disease and 

oxygen severity. Accordingly, some of them exist in clean water and others live in the polluted waters. They can 

be divided into four groups including susceptible to infection, semi-sensitive to pollution, moderately resistant 

and resistant to pollution. Therefore, macrobenthos are considered as good indices to evaluate the ecosystem 

health of rivers that it can be used to evaluate the status of water resources, classify water quality, study 

hydrobiological aspects and biological assessments of water bodies. 
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