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دهنده نوع شناسایی و بررسی ماکروبنتوزهای هر منطقه از اهمیت باالیی برخوردار است و هر یک از موجودات نشان

در استان  قزل اوزنرودخانه در  هدف از مطالعه حاضر شناسایی جمعیت ماکروبنتوزها باشد.اکوسیستم آن منطقه می

 سد به شدن وارد با که رانیا کشور غرب در نیریآب ش یهاستمیاکوس نیاز بهتر یکی اوزنقزلرودخانه  باشد. می زنجان

سه تکرار در  اایستگاه ب 11برداری از ماکروبنتوزها در نمونه .دهدیم قرار ریتاث تحت هم را کشور شمال مناطق لیمنج

خانواده شناسایی شد که بیشترین  21راسته و  11ماکروبنتوز در  1811انجام شد. تعداد  1931اوایل فصل پاییز سال 

اوزن پیشنهاد دخانه قزلدرصد بود. بدلیل آشفتگی شدید رو 8871با  Ephemeropteraدرصد فراوانی متعلق به راسته 

 شود.شود شناسایی ماکروبنتوزها هر ساله در رودخانه انجام می

 .، تاکسونماکروبنتوز ،زنجان اوزن،قزلواژگان کلیدی: 
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 ك دستیابی به توسعه پایدار در سراسر جهان تبدیل شدهرهای آبی به هدف مشتاظت اکوسیستمامروزه احیا و حف :مقدمه  -1

مصرفی و غیر  های آبی برای ارائه کاال و خدمات جهت کاربردهایاکوسیستم زیستیاست. این اهداف، اهمیت یکپارچگی 

های گوناگون از آب انسان علیرغم استفاده(. 2118)قدسی و همکاران کندمصرفی آب شیرین توسط انسان مشخص می

 های جاری بوده استره از منابع مهم آلودگی و تخریب آبهموا ها به علت توسعه جوامع بشری و گسترش صنایعرودخانه

بسیار مهم بوده و نه تنها در تشخیص سالمت اکوسیستم رودخانه  ها و نهرهامطالعه رودخانه .(2111 ،)خاکسار مقدم و همکاران

های  ناسایی گونهامروزه ش (Sioli, 2016). از محیط اطراف باشد دهنده فشارهای واردهتواند نشانموثر است بلکه می

تخم،  را دارند هار مرحله زندگیماکروبنتوزها چکند. تمام وقایع را با جزئیات ثبت  مانند تهیه فیلم از منطقه، تواند میماکروبنتوز

درصد از یک  5آبزی بودن حدود . کنند که تا سپری شدن دوران بلوغ در آب زندگی می باشند ، شفیره و حشره بالغ میالرو

. (Živić et al., 2009) های آبی اشاره دارد رات شناخته شده خود به تنهایی نقش مهم ماکروبنتوزها در اکوسیستممیلیون حش

ترین گونه ماکروبنتوز موجود  از مهمهای آبی، نیم باالن  ها، سوسک ها، دوباالن، یکروزه هایی از حشرات از جمله سنجاقک گروه

و غذای خوبی برای ماهیان به شمار می روند نکته الزم  کنند می سپریدر آب هستند که مراحل الروی و شفیرگی را در آب 

های آبی  ماکروبنتوزها جزیی از زنجیره غذایی زیستگاه .شوند به حشره تبدیل می رسیدن ماکروبنتوزهااین است که بعد از بلوغ 

بر حسب شرایط محیطی دارای  این موجودات(. Pain, 2002نماید ) های آبزی را تامین می ه نیاز غذایی بسیاری از گونهبوده ک

کنند و برخی از جمله خانواده  ها زندگی می در تند آب Simulidaeجمله خانواده  باشند. برخی از های مختلف می زیستگاه

Lumbriculidae دکنن های راکد زندگی می در آب (Hadi, 2007)خواری و  تر ماکروبنتوزها با فیلتر کردن، چریدن، ریزه . بیش

در ایران نسبت به  (Valialahi and Shirazi, 2009) کنند و دگردیسی خود را کامل می کنند ها تغذیه می چسبیدن به جلبک

توابی و از جمله : ماکروبنتوزها صورت گرفته در خصوص شناسایی و معرفی تاکسونی در سایر نقاط جهان تحقیقات اندک

بدست  سواحل جنوبی دریای خزر به منظورماکروبنتوزها در ایران با استفاده از ( اولین تحقیق صورت گرفته 2111همکاران )

( با مطالعه ارزیابی زیستی رودخانه 2115. اعظمی و همکاران )(Tavabe et al., 2008a) میانگین توده کفزیان بوده است آوردن

 توان در اهداف مدیریت و ارزیابی منابع آبی استفاده کرد ها را می نمودند که به خوبی و با دقت باالیی این شاخص بیانتجن 

((Aazami et al., 2015b.  نوسانان شده است و  تاکسون ماکروبنتوز دچار مناطق غرب و شمال غرب کشور دردر چند دهه اخیر

اوزن مطالعات در رودخانه قزل (.2115 و همکاران، شکری پور)نه آبزیان در این منطقه شده است. باعث کاهش تنوع گو

شناسایی با هدف بررسی در زمینه شناسایی ماکروبنتوزها بر روی آن صورت نگرفته است، از این رو در تحقیق حاضر، یکپارچه 

 .انجام شده است اوزنرودخانه قزلموجود در  یماکروبنتوز ی  نوع گونه

که با وارد شدن به سد  در غرب کشور ایرانیکی از بهترین اکوسیستم های آب شیرین  اوزنقزلرودخانه : هامواد و روش -2

چشمه کردستان ی قزل اوزن از ارتفاعات چهلی رودخانهسرچشمه دهد.منجیل مناطق شمال کشور را هم تحت تاثیر قرار می

های های زنجان، آذربایجان شرقی و اردبیل، ضمن دریافت شاخهکیلومتر، پس از عبـور از استان 551بوده و با طولی بیش از 

 (1)شکلشود. سفیدرود می ی شاهرود در استان گیالن تالقی و وارد مخزن سدمسیر خود با رودخانه گوناگون در طول
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 : نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه1شکل 

متر  سانتی 311بردار سوربر با مساحت  به کمک دستگاه نمونه ماکروبنتوزهابرداری از  نمونه :زیستی برداری نمونه - 3

بهترین زمان نمونه انجام شد.  1931 پاییزدر اوایل  میکرون با سه بار تکرار در هر ایستگاه 251( و اندازه مش 91× 91مربع )

آوری در ظروف پالستیکی با  معها پس از ج نمونه. باشد میفصل این در  ماکروبنتوزهافراوانی دلیل  برداری در فصل پاییز به

درصد تثبیت و به آزمایشگاه منتقل شدند. بدین منظور چارچوب کف دستگاه سوربر در خالف جهت جریان و بر  8 فرمالین

ریزه، شن و ماسه قرار گرفت و بستر رودخانه را در جهت جریان آب رودخانه  سنگ، سنگروی بستر رودخانه شامل سنگ، قلوه

درون تشت  دات کفزی به وسیله جریان آب به درون تور سوربر هدایت شدند. محتویات درون تور سوربرشسته، سپس موجو

آوری شده، با استفاده از پنس و الک به درون ظروف نگهداری  شسته تا موجودات از آن جدا شوند. در نهایت موجودات جمع

ها از الک عبور داده و در زیر جریان ی در آزمایشگاه، نمونههدایت شدند. برای جداساز (که از قبل تاریخ و کددار شده بودند)

 ماکروبنتوزهابعد جداسازی و شناسایی  شسته شد. سپس محتویات الک را درون سینی تشریح ریخته و در مرحله  آب فرمالین

 تا سطح راسته و خانواده با کمک استریومیکروسکوپ انجام شد.  (,Hartmann, 2007) مربوطهبا استفاده از کلیدهای شناسایی 

خانواده شناسایی شدند، که بیشترین فراوانی  21راسته و  11در  ماکروبنتوز 1881تعداد در مجموع  براساس نتایج :نتایج -8

 ماکروبنتوزها. (1)جدول  (81/88)% بود ماکروبنتوزهانسبت به کل  Baetidae، خانواده Ephemeropteraمتعلق به راسته 

 Johnson) کنند زیست میتوانند میهای مختلف  زیستی متنوع، در اکوسیستم ها با توجه به شرایط محیط های مختلف آن خانواده

et al., 2012) .شود و های مهم به آن  متصل و باعث پرآب شدن این رودخانه میاوزن در طول مسیر خود سرشاخهرودخانه قزل

نتایج مطالعه  .(Sefid pari et al., 2016)های دیگر دارد تری نسبت به ماهدر فصل پاییز تنوع ماسبماکروبنتوز از لحاظ تنوع 

درصد  11با  Gamamarideaدر رودخانه کر استان فارس بیشترین فراوانی مربوط به خانواده  1935مرادپور و همکاران در سال 

چنین  همال غربی کشور ایران تفاوت فراوانی با منطقه جنوب ایران دارد. رسد نوع اکوسیستم آبی در شمنشان داد. به نظر می

گلستان بیشترین گونه ماکروبنتوزی  در رودخانه محمدآباد استان 1931در سال و همکاران  مطالعه انجام شده توسط مقصودلو

 .نشان داد  Simulidaeاز خانواده 

 ها راستهدرصد فراوانی  تعداد فراوانی خانواده راسته

Amphipoda Gammaridae 28 178 

 Hydraenidae 21 571 

 

 

 

 
Diptera 

 

Anthomyiidae 5 98719 

Chironomidae 519 

Culicidae 51 

Limoniidae 21 

tabanidae 2 

Simuliidae 1 

Tipulidae 2 

Ectobranchia Valvatidae 19 2272 

Ephemeroptera Baetidae 122 8871 
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 )بر اساس حروف الفبا( شناسایی شده در منطقه مورد مطالعه ماکروبنتوزهای: 1 جدول

که در اولین بند است. پاهای کاذبی  ای را بین حشرات آبزی آب های داخلی داراترین تنوع گونهغنی Chironomidaeخانواده  

یک مورد در  بجزء هایایستگاه تمامی در در فصل پاییز این خانوادهمطالعه  طول در. ای و در انتهای بدن الرو وجود داردسینه

 دارای خانواده این به های متعلقگونه که چرا است. شده یافت هاایستگاه شاهد در منطقه طارم دیده نشد و در بقیه ایستگاه

 Baetidae  گونهدر این پژوهش  همچنین طی مطالعات انجام شده .(Learner et al. 2016)باشند  می باالیی بسیار تحمل قدرت

از  بسیاری که شوند. چرامی یافت Baetidaeی گونه هاایستگاه تمامی در کلی طور به. است داده اختصاص خود به را باالیی درصد

 هایرودخانه در شرایطی چنین کنند. زندگی شوند، می هوادهی به خوبی و دارند وجود آلی مواد که هایمحیط قادرند در هاآن

ها به طرفین کشیده شده دارای مشخصات سر پهن که چشم Baetidaeی گونه (Learner, et al, 1983). شودیافت می عمق کم

های آب شیرین از تقریبا در همه زیستگاه ها به صورت بیضی شکل هستند.دار ساده و سینهها به صورت لکهاست. بدن آن

بوده و در  مناسبیدارای فراوانی  Oligochaetaمانند  نیز Heptagenidae توان مشاهده نمود. گونهها میتاالب ، هاجمله رودخانه

اکثر دراز و کشیده و  اندام Oligochaeta  د.آیمی شمار  خانواده غالب بهسومین و چهارمین فراوانی عنوان  به هااکثرایستگاه

ر مشخص ابتدا و انتهای بدن مشخص است و س های زیادی در بدن دارند.حلقه. باشندمیاستوانه ای و باریک و نخ مانند  مواقع

اندکی های شیرین و تعداد  در آب های خاکی کوچک و دارای حلقه جنسی واضح و مشخص هستند. و متمایزی دارد. شبیه کرم

اوایل فصل  نسبت به های ماکروبنتوزنشان داد که تعدادگونه 1931 پاییزبرداری انجام شده در نمونه .کننددر دریا زندگی می

علت کاهش ماکروبنتوزها  د.باشمی دیگرفصول  فصل پاییز بیشتر ازتراکم و تنوع ماکروبنتوزها را در . است شتریبتابستان بسیار 

در  .(1931)مقصودی،  افزایش دبی آب رودخانه، نسبت به فصول دیگر نسبت داد توان به وضعیت سیالبی ودر فصل بهار را می

 باشد بیشتر تواندمیبهار اگر از میزان دبی کاسته و شرایط زندگی ماکروبنتوز فراهم شود تعداد گونه ماکروبنتوز در این فصل 

این در حالی است که در ، بود Valvatidae هایی نادر که منطقه مورد ماهنشان شناسایی شدیکی از گونه (.2119،)مقصودی

 .استمنطقه طارم مشاهده نشده 

وجود  .در فصل پاییز شناسایی شد گونه ماکروبنتوز 1811ایستگاه مورد مطالعه  11در این مطالعه از تعداد  :گیرینتیجه -5

ها شده  ها و تعداد آن گونهماهی و استفاده از بیش از حد کود شیمیایی در منطقه باعث تغییر در نوع  پرورش

 .ها قابل مشاهده بودها در ایستگاهبه علت تحمل آلودگی آلی بیشتر از سایر گونه  Baetidaeو Chironomidaeهای گونهاست.

مطالعات دقیق و به طور فصلی در خصوص ماکروبنتوزها اوزن  های آبزی مهم در رودخانه قزل شود برای حفظ گونهپیشنهاد می

 ریزی دقیق از هرگونه آسیب به اکوسیستم آبی جلوگیری شود. باشیم تا با مدیریت و برنامهداشته 

Heptegenidea 221  
 

Isopoda Asellidae 5 89./ 

Neotaenioglossa Bithyllidae 1 171 

Odonata Aeshnidae 5 12/1 

Oligochaeta Oligochaeta 193 871 

Trichoptera Hydropsychidae 91 2791 

Limnephilidae 5 

Turbellaria Turbellaria 5 121/1 

Gastropoda Vivipardae 5 2732 

Ancylidae 9 
hydroptilidae 88 

 111 1881 21 11جمع کل       
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 منابع 
 طی. انسان و محیسبز جهت حفاظت از پرندگان در مناطق شهر یها و فضاها پارك تیری. توسعه و مدیری7 فرزانه7 امیقدس -1

 . 1981براون، ی،  .Sep 23;15(3):81-9 2118. ستیز

 Feb 2118شکری پور7 اشجع اردالن7 آریا. شناسایی و بررسی تنوع ماکروبنتوز های رودخانه کرج. مجله پژوهشهای جانوری.  -2

19;29(4):442-53. 

،(2) 9 ، پایدار وتوسعه آب. آبرودخانه ارزیابیکیفیت برای مناسب زیستی شاخص چند معرفی. 2111 درچه، ابراهیمی و زفرهیی پیرعلی  -9 

 و BMWP های شاخص از استفاده با چغاخور تاالب آب کیفی ارزیابی. علیرضا اسماعیلی، ،... نورا میرغفاری، ابراهیمی، پژمان، فاطی،-8- 

ASPT .39-11(: 1) 11 ؛21 مارس 2119 شیالت. 

نامه پایان ماکروبنتوزکیفیت آب رودخانه کر استان فارس با استفاده از شاخص عنوان یا بررسی 1935. حبیب، مرادپور-5

 زنجانکارشناسی ارشد، دانشگاه 

 کیفیت آب رودخانه محموداباد استان گلستان با استفاده از شاخص ماکروبنتوزعنوان یا بررسی 1931. حمیدرضا، مقصودلو-1
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 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان اردبیل 

The identification and investigation of macroinvertebrate communities are important in each 

area. The aim of this research was focused on check-list of macroinvertebrate in Ghezelozan 

River at Zanjan Province. The river is the best one in freshwater ecosystem located in the west 

of Iran. Sampling of macroinvertebrate was performed in 18 sites with 3 repeat on autumn 

2016. 1781 individuals were identified in 11 orders and 31 families that the most individuals 

of species were Ephemeroptera with 47.8 frequency. We would have suggested the 

identification of macroinvertebrates repeat every year because of the heavy human activities. 

Keywords: Ghezelozan, Zanjan, Macroinvertebrate, Taxon.  
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