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 نوع مقاله:

 پژوهشی
 چکیده 

 درشت جوامع از استفاده پساب مزارع پرورش ماهی پالنگان بااز ر أثمتسیروان ی رودخانه آب کیفیتپژوهش حاضر در 

موجودات  از برداریشد. نمونهو در چهار ایستگاه مختلف بررسی  1395تا خرداد ماه  1394از دی ماه  کفزی مهرگانبی

نمونه جاندار کفزی جداسازی و شناسایی شده که به  4148بردار سوربر استفاده شد. در مجموع نمونه با استفاده ازکفزی 

 داشت. کمترین تنوع را بیشترین آبزی حشرات الرو هاآن میان در تعلق داشتند که جنس 22راسته و 15خانواده،  25

عدد در مترمربع و بیشترین تعداد متعلق به  یکبا  Odanataو در اسفند ماه متعلق به راسته  یکستگاه ای در کفزیتعداد 

های زیستی هیلسینهوف، عدد در متر مربع بود. شاخص 375و در خردادماه با  یکدر ایستگاه  Ephemeropteraراسته 

داری به طور معنی EPT(. درصد P<0.05دند )داری نشان دابه لحاظ ایستگاهی تفاوت معنی OCتنوع شانون و درصد 

به لحاظ  EPT/Chironomidaeو شاخص  EPT(. اما فراوانی، میزان P<0.05تحت تأثیر اثرات متقابل فصل و ایستگاه بود )

باالدست به  هایبر اساس نتایج بدست آمده از ایستگاه (.P>0.05داری را نشان ندادند )فصلی و ایستگاهی تفاوت معنی

دست پراکنش و فراوانی موجودات مقاوم به آلودگی کاهش و در مقابل موجودات حساس به آلودگی افزایش ینپای

باشد و همچنین رودخانه های باال دست میهای پایین دست نسبت به ایستگاهیابند که بیانگر کیفیت مطلوب ایستگاهمی

 خوردار است.  مذکور در منطقه مورد مطالعه از وضعیت خودپاالیی مطلوبی بر
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 مقدمه

کند که از جنبه اقتصاادی  راهم میشماری را برای جوامع انسانی فها فواید بیای و تنوع زیستی آنهای رودخانهشناخت اکوسیستم

هاای  توان به مباحث بازچرخش مواد مغاذی و پروساه  توان به مسائل صید ورزشی، آبزی پروری و تفرج و از دیدگاه اکولوژی میمی

 زیسات در اثار  وان شاخص آلاودگی محای   تمی ها را در حقیقتآلودگی آب رودخانه .(Kenney et al,.2009 ) خودپاالیی اشاره کرد

ها تنها منابع آبی هستند که مسیر طاوالنی را از میاان شاهرها، روساتاها و منااطق      های انسانی به حساب آورد، زیرا رودخانهفعالیت

 شیل
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ها به عنوان یاک باوم ساازگان آبای     شوند. بنابراین رودخانهها، آلوده میکنند و به انواع گوناگون آالیندهصنعتی و کشاورزی طی می

   .(Rosenberg and Resh, 1993) باشندنظر کیفیت آب می نیازمند مطالعه از

هاا  ها به عنوان بخشی از ثروت ملی و طبیعی کشور ایران از اهمیت خاصی برخوردارند و هرگونه معضل آلودگی در رودخانهرودخانه

تخلیه پسااب ایان مازارع در     ها واحداث مزارع پرورش ماهی به خصوص ماهیان سردآبی در کنار رودخانه بررسی است. قابل تأمل و

گاردد.  هاای آبای مای   اکوسیساتم  آثار سوء به دنبال خواهد داشت و موجب به هم خوردن تعادل طبیعی های طبیعی حتماًزیستگاه

ها بر روی کیفیت آب و تنوع و پاراکنش زیساتی کفزیاان رودخاناه     آثار آلودگی یبنابراین از وقایع مهم در بوم سازگان آبی، مطالعه

 هاا و ویاروس  هاا، باکتری -1اند دارای سه نوع آلودگی باشد: توآال می(. پساب مزارع پرورش ماهی قزلHumpesch, 2002) باشدمی

 مواد دفعی. غذای رسوب شده و -3ها داروها وگندزداهای مورد استفاده برای کنترل انگل -2ها انگل

اد آلی محلاول، کااهش ساطك اکسایژن محلاول در آب و ایجااد حالات        با افزایش غلظت مواد جامد معلق و مواین سه نوع آلودگی 

ای و تناوع جواماع   ی مانند آمونیاك، معموالً کاهش غناای گوناه  هوازی، افزایش غلظت نیترات و فسفات، افزایش غلظت مواد سمّبی

 ,.Camargo et al) ه دنباال دارد زیستی و افزایش فراوانی و غالبیت موجودات مقاوم به آلودگی و تغییر ساختار جامعه زیساتی را با  

2010 Lenat, 1988; Naderijelodar et al., 2006, 2011;.) تاوان خصوصایات کیفای آب   با استفاده از مطالعات هیدروبیولوژیک می

های جاری را تعیین نمود. به طور کلی مطالعات هیدرولوژیک در سه بخاش مطالعاات فیزیکوشایمیایی، بااکتریولوژی و بیولوژیاک      

گیرد. دراین میان مطالعات بیولوژیک از اهمیت ویژه ای برخوردار است چراکه می توان با کماک ساایر مطالعاات قضااوتی     جام میان

های زیادی در ایران و سایر کشورها براسااس  (. رودخانهAhmadi and Nafisi, 2001منطقی و معقول از یک اکوسیستم را ارائه داد )

 اند.  کفزی مطالعه شده مهرگانبی تجمعی ترکیب و زیستی هایشاخص

مهرگاان  آالی پالنگان بر پاراکنش و فراوانای جواماع بازرگ بای     در ارتباط با اثرات پساب مزارع پرورش ماهی قزلای تاکنون مطالعه

 94ان سیروان در استان کردستان صورت نگرفته است، لذا در این تحقیق تأثیر پساب مزارع پرورش ماهی در زمسات  کفزی رودخانه

 مورد بررسی قرار گرفت. یکفز مهرگانیبزرگ بروی  95و بهار 

 هاروش و مواد
 موقعیت منطقه و انتخاب ایستگاه 

 1ی بین روستای پالنگان و مجتمع پرورش مااهی باود کاه تعاداد چهاار ایساتگاه شاامل ایساتگاه         ی مورد بررسی در فاصلهمنطقه

یک کیلومتری از مزارع پرورش )در  4متری خروجی پساب( و ایستگاه  100)در  3گاه ی فرعی(، ایست)شاخه 2)باالدست(، ایستگاه 

 آمده است. 1های نمونه برداری در جدول ( براساس مطالعات میدانی انتخاب شد. مشخصات هر یک از ایستگاهماهی

 های نمونه برداری رودخانه سیروانمختصات جغرافیایي در محل ایستگاه :1جدول 

 سطح دریاارتفاع از 

 )متر(

 مختصات جغرافیایي
 ایستگاه

 طول جغرافیایي عرض جغرافیایي

1005 353484 463571 1 

984 354316 463655 2 

996 354274 463612 3 

986 354184 463623 4 
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 های نمونه برداریایستگاه : موقعیت جغرافیایي1شکل

 نمونه برداری از جوامع کفزی

ی از هر ایستگاه به صورت تصادفی و عمود بر جریان آب در سه تکرار به وسایله  1395تا خرداد ماه  1394دی ماه  ماه از 6در طی 

آوری و بعاد از تببیات در   های کفزی جمعمیکرون( نمونه 500با تور چشمی  متر و  5/30متر در  5/30نمونه بردار سوربر )به ابعاد 

درصد جهت شناساایی نگهاداری    70ها شستشو و در الکل اتیلیک ند. در آزمایشگاه نمونهدرصد به آزمایشگاه منتقل شد 4فرمالین 

 ,Ahmadi and Nafisi)شناسایی شدند.  40تا  10ها در زیر لوپ با بزرگنمایی نمونه های شناسایی مختلفشدند. با استفاده از کلید

2001; Milligan, 1997; Elliott et al., 1998; Rasmussen and Pescador, 2002; sladecek, 1973; Engelhardt ,1977; Wegl, 

1983; Quigley, 1986; Gislason et al. , 1994). 

 های زیستي مورد بررسيشاخص

های مورد مهرگان کفزی به تعداد کل جوامع در ایستگاههای جوامع بزرگ بیعبارت است از نسبت تعداد کل راسته شاخص فراوانی:

 .شودت درصد بیان میبررسی که به صور

یک تکنیک ارزیابی سریع زیستی بر مبنای سطك خانواده بوده که براسااس فرماول زیار قابال محاسابه اسات        هیلسنهوف:شاخص 

(Hilsenhoff, 1988.) 

HBI=Σ [(Tv) n] / N 

n : تعداد افراد در یک خانواده ؛ Tvمیزان تحمل آلودگی برای هر تاکسون؛ N وری شاده در نموناه مای   آتعداد کل موجودات جمع-

 در سطك خانواده به شرح زیر می باشد: (HBIارزیابی کیفیت آب به وسیله شاخص زیستی هیلسنهوف )باشد. 

 تعیین کیفیت آب بر اساس شاخص هیلسنهوف: 2جدول 

 اعداد داده شده )به عنوان نمره کیفیت آب( کیفیت آب میزان آلودگي آلي

 0 -75/3 الیع عدم وجود مواد آلی

 76/3 -25/4 بسیار خوب مواد آلی جزیی

 26/4-5 خوب مقداری مواد آلی

 01/5 -75/5 متوس  یزان متوس  موادآلیم

 76/5 -50/6 نسبتا ضعیف مقدار زیاد مواد آلی

 51/6 -25/7 ضعیف میزان بسیار زیاد مواد آلی

 26/7-10 بسیار ضعیف آلودگی آلی شدید
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کناد. تعاداد بیشاتر    برداری شده اسات را تعیاین مای   ای را که به صورت تصادفی نمونهگونهاین شاخص تنوع شاخص تنوع شانون: 

شاود و بار اسااس فرماول زیار      نماایش داده مای   ´Hگردد که باا  ها در هر ایستگاه سبب افزایش تنوع میها و توزیع بیشتر آنگونه

 (.Washington,1984) گرددمحاسبه می

H =́ -∑ ln(𝑛𝑖/𝑛)(𝑛𝑖/𝑛) 

ای شاخص تناوع گوناه   ´Hوها در نمونه فراوانی کل افراد گونه nلگاریتم پایه نپرین،  lnام در نمونه،  iفراوانی افراد گونه  𝑛𝑖ه در آن ک

 (.Welch,1992بندی کیفی آب بر اساس شاخص شانون به صورت زیر است )باشد. الگوی طبقهشانون می

 شاخص شانونالگوی طبقه بندی کیفي آب بر اساس : 3جدول 

 نتیجه شاخص شانون

1́ > H´ منطقه با آلودگی باال 

3> H´>1  منطقه با آلودگی متوس 

H´  >  3 منطقه فاقد آلودگی 

 

هاا( و  )بهااره  Plecopteraهاا(،  )یاک روزه   Ephemeroptertaهای شناسایی شده، متعلق باه راساته   کل خانواده :EPTشاخص غنای 

Trichoptera )روناد  های حسااس باه آلاودگی باه شامار مای      که در واقع راسته )بال موداران(Loch et al., 1996  از روی فراوانای .)

 ارزیابی کرد.زیر توان طبق جدول های نمونه برداری را میهای حساس، ایستگاهگروه

 ((EPT NCDENR, 1997 طبقه بندی کیفي آب بر اساس شاخص: 4جدول 

 عالي خوب نسبتا خوب متوسط ضعیف امتیاز

 <EPT 6-0 13-7 20-14 27-21 27فراوانی گروه  

 

 متعلق افراد کل فراوانی به EPTهای راسته به متعلق افراد مجموع فراوانی از است عبارت به تعداد شیرونومیده: EPTشاخص نسبت 

 (.Fries and Bowles, 2002) یابدمی زیستگاه افزایش کیفیت افزایش با نسبت این مقدار در مجموع شیرونومیده. به خانواده

هاا در هار ایساتگاه تحات     های الیگوکت و شیرونومیده بر تعداد کل افراد خانوادهخانواده به افراد متعلق مجموع :OCشاخص درصد 

 (.Martins et al., 2008شود )بیان می OCعنوان درصد 

%OC = Σ(OC)/T ×100 

بر تعداد کال   Ephemeropterta ،Plecoptera ،Trichopteraهای انوادهخ به افراد متعلق مجموععبارت است از  EPT:شاخص درصد 

 (.Loch et al., 1996شود )افراد خانواده ها در هر ایستگاه که به صورت درصد بیان می

%EPT = Σ(EPT)/T × 100 

 آماری های تجزیه و تحلیلروش

واریاانس دوطرفاه و    اسمیرنوف( از آزمون آناالیز  - ولموگروفها ) با آزمون کها بعد از بررسی نرمالیته آنجهت تجزیه و تحلیل داده

(. Goldaste et al., 1998گردیاد )  اساتفاده  SPSS ver. 21افازار   نارم  ها از آزمون دانکان در برای بررسی اختالف بین میانگین داده

 شدند. رسم مربوطه نمودارهای Excelثبت و توس  نرم افزار  Wordنرم افزار  در آمده به دست نتایج
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 نتایج

هاای  خاانواده Diptera های مختلاف نشاان داده شاده اسات. از راساته      در ماه یمهرگان کفز یبزرگ بجوامع پراکنش  5جدول  در

Chironomidae  وSimuliidae هاا دیاده شادند. از    های این راسته در بعضی از ماهها حضور داشتند ولیکن دیگر خانوادهدر تمام ماه

ها توزیع موقتی نشان دادناد. خاانواده   دیگر خانواده اماها حضور کامل داشت در تمام ماه Baetidaeخانواده  Ephemeropteraراسته 

Aselidus ها حضور داشت. از راسته از راسته جورپایان نیز در تمام ماهColeoptera  تنهاHaliptus هاا دیاده شاد. از    در بعضی از ماه

 شناسایی شد. Hydropsycheتنها جنس  Trichopteraدیده شد. از  Leuctraتنها جنس  Plecoptreraراسته 

 مختلف نمونه برداری هایدر ماهبزرگ بي مهرگان کفزی  نشپراک نحوه: 5جدول 
Order Family Genus خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی 

Coleoptera Haliptidae Haliptus - - -  -  

Diptera 

 

Chironomidae -       

Limoniidae Dicratana  - -  -  

Simuliidae Similium       

Tabanidae Tabanus - -  - -  

Ephemeroptera 

Baetidae Baetis       

Baetidae Cloeon  - - -   

Caenidae Caenis  - - - - - 

Ecdionoridae Heptagenia   - - -  

Heptageniidae Epeorus --   

Lumbriclida Haplotaxidae - -   - - - 

Isopoda Aselidus Aselus       

Hirudinea Gloiphonidae Glossiphonia - -     

Oligochaeta 
Tubificidae Tubifex - -     

Haplotaxidae  -   - - - 

Pulmonata Physidae Physa - -  - - - 

Odanata Coenagrionidae Coenagrion - -  - -  

Plathylminthe Planariidae Phagocata   - - - - 

Plecoptera Leuctridae Leuctra   -    

Trichoptera Hydropsuchidae Hydropsyche  - - - -  

Prosobranchiata Viviparide Viviparus    - - - 

 

 Diptera یهاای مختلاف نشاان داده شاده اسات. از راساته      در ایستگاه یمهرگان کفز یبزرگ بجوامع نحوه پراکنش  6در جدول 

ها دیاده شادند. از   های این راسته در بعضی از ایستگاهها حضور داشت ولیکن دیگر خانوادهدر تمام ایستگاه Chironomidae خانواده

ها توزیع در تمام ایستگاه ها حضور کامل داشتند ولیکن دیگر خانواده Ecdionoridaeو  Baetidae خانواده Ephemeropteraی راسته

 یراساته  و از Aselidus خاانواده  Isopoda ی، از راساته Hydropsuchidae خاانواده  Trichopteraی از راساته  اناد. موقتی نشان داده
Hirudinea خانواده Gloiphonidae ی نمونه برداری حضور داشتند.هادر تمامی ایستگاه 
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 در ایستگاه های مختلفمهرگان کفزی بزرگ بي نشپراک نحوه: 6جدول 

Order Family Genus 1 3 4 5 

Cloeptera Haliptidae Haliptus  -   

Diptera 

 

Chironomidae -     

Limoniidae Dicratana  -   

Simuliidae Similium   -  

Tabanidae Tabanus -   - 

Ephemeroptera 

Baetidae Baetis     

- Epeorus -

Baetidae Cloeon     

Caenidae Caenis - -  - 

Ecdionoridae Heptagenia     

Plathylminthe Planariidae Phagocata  -   

Plecoptera Leuctridae Leuctra   -  

Trichoptera Hydropsuchidae Hydropsyche     

Prosobranchiata Viviparide Viviparus -    

Lumbricida Lumbriculidae Lumbricullus  -  - 

Lumbriclida Haplotaxidae -  -  - 

Isopoda Aselidus Aselus     

Hirudinea Gloiphonidae Glossiphonia     

Oligochaeta Tubificidae Tubifex  -  - 

Oligochaeta Haplotaxidae -  -  - 

Pulmonata Physidae Physa -  - - 

Odanata Coenagrionidae Coenagrion --

 

 

 
 مقایسه شاخص شانون در ایستگاه های مختلف نمونه برداری: 2شکل
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بین ایستگاه های مختلف تفاوت  (2و شانون )شکل  زیستی هیلسینهوف بر اساس نتایج حاصل از آزمون آنالیز واریانس شاخص

(. میانگین شاخص P>0.05داری مشاهده نشد )( ولی بین دو فصل زمستان و بهار تفاوت معنیP<0.05داری نشان داد )معنی

( 3)شکل داری بود اوت معنیها دارای تفها باالتر است که نسبت به دیگر ایستگاهاز دیگر ایستگاه 2هیلسینهوف در ایستگاه 

(P<0.05.) 

 
 های مختلف نمونه برداریمقایسه شاخص هیلسنهوف در ایستگاه :3شکل

داری نشان داد معنی بین ایستگاه های مختلف تفاوت OC بر اساس نتایج حاصل از آزمون آنالیز واریانس شاخص زیستی درصد

(P<0.05ولی بین فصل .)اوت معنیهای سال )زمستان و بهار( تف( داری مشاهده نشدP>0.05بر اساس .)  میانگین عددی درصدنتایج 

OC  (4شکل )متر بعد از پساب  100ها باالتر بود که نسبت به ایستگاه باالدست، ایستگاه در ایستگاه انشعاب فرعی از دیگر ایستگاه

 (.P<0.05داد )داری را نشان و ایستگاه یک کیلومتر بعد از مزارع پرورش ماهی تفاوت معنی

 
 های مختلف نمونه برداریدر ایستگاه  OCمقایسه درصد :4شکل

های سال )زمستان و بهار( تفاوت ( ولی بین فصلP<0.05)داری بود معنی های مختلف دارای تفاوتبین ایستگاه نیز EPT درصد

در ایستگاه یک کیلومتر  EPTدرصد  میانگین عددی شاخص شاخص زیستی 5(. بر اساس شکل P>0.05داری مشاهده نشد )معنی
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داری بود متر بعد از پساب دارای تفاوت معنی 100ها باالتر بود که نسبت به ایستگاه بعد از مزارع پرورش ماهی از دیگر ایستگاه

(P<0.05). 

 
 های مختلفدر ایستگاه  EPTمقایسه درصد :5شکل

داری و همچنین فصول زمستان و بهار تفاوت معنی های مختلفگاهبین ایست EPT/Chironomidae بر اساس نتایج شاخص زیستی

ها به دست آمد ولی به از (. اگر چه در ایستگاه یک کیلومتری بعد از پساب این مقدار بیشتر از سایر ایستگاهP>0.05مشاهده نشد )

 (.P>0.05)( 6 شکل)داری نشان داده نشد معنی تفاوت ر آماریظن

 
 های مختلفایستگاهدر EPT/Chironomidae   مقایسه شاخص نسبت :6شکل

نیز بین ایستگاه های مختلف و فصل های سال  EPTبر اساس نتایج حاصل از آزمون آنالیز واریانس دو طرفه شاخص زیستی غنای 

 در EPTمیانگین عددی شاخص زیستی غنای  7(. بر اساس شکل P>0.05مشاهده نشد )معنی داری  )زمستان و بهار( تفاوت

ها ایستگاه یک کیلومتر بعد از مزارع پرورش ماهی و ایستگاه سرچشمه از دیگر ایستگاه ها باالتر بود اما نسبت به دیگر ایستگاه

 (.P>0.05داری نبود )دارای تفاوت معنی
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 های مختلفدر ایستگاه EPTمقایسه شاخص غنای  : 7 شکل

داری نشان معنی آزمون آنالیز واریانس دو طرفه شاخص زیستی فراوانی بین ایستگاه های مختلف تفاوت بر اساس نتایج حاصل از

میانگین عددی  8(. بر اساس شکل P>0.05داری مشاهده نشد )های سال )زمستان و بهار( نیز تفاوت معنی(. بین فصلP>0.05)نداد 

داری نبود ها دارای تفاوت معنیباالتر بود که نسبت به دیگر ایستگاه هاشاخص فراوانی در ایستگاه سرچشمه از دیگر ایستگاه

(P>0.05.) 

 
 های مختلف نمونه برداریمقایسه شاخص فراواني در ایستگاه :8شکل

 

 بحث

 اکولوژیک موجاودات  هایسیبرر در خاصی جایگاه آبی هایاکوسیستم در مهرگان کفزیبزرگ بی جوامع ساختار بررسی و مطالعه
 یاا  وجاود  بلکه باشدمیغذایی  زنجیرة در هاآن حضور جهت به تنها نهموجودات کفزی  اهمیت است. داده اختصاص خود به آبزی
 باه  سایروان  رودخانة .باشدمی آلودگی عدم و یا آلودگی میزان نظر از آب کیفیت نشان دهندة کفزی هایگونه از برخی وجود عدم
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 تاراکم  دارای شودمی آن شدید آلودگی گل منجر به که سال پرآب هایماه در آب طغیان با همراه زیاد دبی و جریان عتسر دلیل
باود. الزم باه رکار اسات کاه بعاد از        Ephemeropteraباه   متعلاق  تاراکم و فراوانای   درصاد  بااالترین  .باشاد می کمی نسبتاً کفزی

Ephemeroptera ه باالترین درصد تراکم متعلق بDiptera  ()شیرونومیده ،Isopoda، Tricoptera  و Pelecopteraبود. 

موجاودات  تعداد  و تراکم کمترینمشاهده شد.  Dipteraو  Ephemeropteraهای برداری راستههای نمونهها و ماهدر تمامی ایستگاه 

باه  موجاودات کفازی   بیشترین تراکم و تعاداد   عدد در متر مربع و یکبا  Odanataو در اسفند ماه متعلق به  یکایستگاه  درکفزی 

Ephemeroptera  در پاژوهش حاضار الرو حشارات آبازی،      عادد در متار مرباع دیاده شاد.      375و در ماه خرداد با  یکدر ایستگاه

موجودات غالب فون کفزیان رودخانه سیروان را تشاکیل دادناد. از آنجاایی کاه محققینای باه غالبیات حشارات آبازی در منااطق           

 ;Jorjani et al., 2008; Sasansaraee, 2004; Kamali and Esmailesari, 2009;  Ghanee 2009اناد ) انی اشااره کارده  کوهسات 

Shapouri et al., 2010;  Mahdavi et al., 2010; Ghanee, 2013;) 

شاهده نشاد. بار اسااس    بر اساس نتایج به لحاظ ایستگاهی و همچنین فصلی به لحاظ شاخص زیستی فراوانی تفاوت معنی داری م 

تواند مربوط به کاهش سرعت جریاان آب  بود که علت آن می یکنتایج بیشترین میزان میانگین شاخص زیستی فراوانی در ایستگاه 

و در نتیجه عدم شسته شدن موجودات به وسیله جریان آب باشد که این موجودات فرصات کاافی در جهات پنهاان شادن در زیار       

متر  100شوند و کمترین میزان میانگین شاخص فراوانی در ایستگاه ه و در مقابل جریان آب محافظت میسطوح سنگی را پیدا کرد

تواند مربوط به عدم پوشش سنگی و...کافی در جهت محافظت موجودات کفزی در مقابال  پس از پساب مشاهده شد که علت آن می

های پایین دست( انتقال می یابند که در نماودار مرباوط   تر )ایستگاه جریان آب باشد و در نتیجه به وسیله جریان آب به نقاط پایین

هاای مطالعااتی رودخاناه    بر اساس نتایج به لحاظ شاخص زیساتی هیلساینهوف باین ایساتگاه     به فراوانی این افزایش مشهود است.

 داری وجود دارد.سیروان اختالف معنی

ی دو هزار تنکابن نشان داد که شاخص هیلسینهوف بعد از مازارع پارورش   ( در رودخانه2012) Mesgarankarimiی مطالعه نتیجه 

( در 2012و همکااران )  Mirrasouliداری را نشاان داده اسات.   های مطالعااتی اخاتالف معنای   ماهی افزایش یافته و در بین ایستگاه

ها با وجود نوساناتی در این شااخص  د که بین ایستگاهبررسی رودخانه زرین گل با استفاده از شاخص زیستی هیلسینهوف نشان دادن

و Mesgarankarimi  نتیجاه پاژوهش حاضار باا پاژوهش      ها وجود نداشات. داری بین ایستگاهدر طول مسیر رودخانه اختالف معنی

  همکاران مطابقت ندارد.و Mirrasouli همکاران مطابقت دارد اما با تحقیق

داری وجاود  ی سایروان اخاتالف معنای   های مختلف مطالعاتی رودخانهشانون بین ایستگاه بر اساس نتایج حاصل از شاخص زیستی

مهرگاان کفازی   ( بر اساس نتایج حاصل از شاخص زیستی شانون در ارزیابی جواماع بازرگ بای   2014و همکاران ) Abaspour دارد.

داری وجاود نادارد و تماامی    اخاتالف معنای  های مختلف بر اسااس ایان شااخص    رودخانه چشمه کیله بیان کردند که بین ایستگاه

( اثر پساب مزارع پرورش ماهی قزل آالی رنگین 2012و همکاران ) Mirrasouli .آلوده قرار دارند ها در وضعیت کیفی نسبتاًایستگاه

شاخص زیساتی   )استان گلستان( انجام دادند و بر اساس نتایج حاصل از مهرگان کفزی رودخانه زرین گلکمان را بر روی بزرگ بی

های مختلف بر اساس این شاخص اختالف شانون در جهت تعیین وضعیت کیفی آب رودخانه به این نتیجه رسیدند که بین ایستگاه

همکااران مطابقات   و Abaspour و همکاران و همچنین Mirrasouliبنابراین نتایج پژوهش حاضر با تحقیق  نشد.داری مشاهده معنی

   ندارد.
. داری وجاود نادارد  ی سایروان اخاتالف معنای   هاای مختلاف رودخاناه   باین ایساتگاه   EPTبه لحاظ شاخص زیستی بر اساس نتایج 

Khoshakhlag ( 2015و همکاران )مهرگان کفزی رودخانه اثر پساب مزارع پرورش ماهی قزل آالی رنگین کمان بر جوامع بزرگ بی

داری وجود دارد. بار  های مختلف تفاوت معنیبین ایستگاه EPTزیستی ند که بر اساس شاخص مورد بررسی قرار داد را ماربر سمیرم

( در پژوهشی که بر 2015و همکاران ) Abaspourاین اساس نتایج مطالعه حاضر با پژوهش خوش اخالق و همکاران مطابقت ندارد. 

ت کیفای آب باه ایان نتیجاه     در جهت تعیاین وضاعی   EPTروی رودخانه چشمه کیله انجام دادند بر اساس ارزیابی شاخص زیستی 

همکااران  و Abaspour  دار وجود دارد. بنابراین نتاایج پاژوهش حاضار باا مطالعاه     های مختلف تفاوت معنیرسیدند که بین ایستگاه
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مهرگاان  ( اثر پساب مزارع پرورش ماهی قزل آالی رنگین کمان را بر روی بازرگ بای  2012و همکاران ) Mirrasouli مطابقت ندارد.

در جهت تعیین وضعیت  EPT)استان گلستان( را انجام دادند و بر اساس نتایج حاصل از شاخص زیستی  ی زرین گلدخانهکفزی رو

بناابراین   د.داری وجود دارهای مختلف بر اساس این شاخص اختالف معنیکیفی آب رودخانه به این نتیجه رسیدند که بین ایستگاه

 ,.Entrekin et al) ی کارولیناای شامالی  در ارزیاابی رودخاناه  و همکاران مطابقت ندارد.  Mirrasouliنتایج پژوهش حاضر با تحقیق 

( باا اساتفاده از جواماع    Voelker and Renn, 2000) ( و رودخانه جناوب غربای جورجیاا   Loch et al., 1996) (، رودخانه وایت1999

مت باال دست رودخانه به سمت پاایین دسات رودخاناه از    های انسانی از سبزرگ بی مهرگان کفزی براساس نتایج با افزایش فعالیت

شود. درحالی که در پژوهش حاضار از سامت باالدسات رودخاناه باه طارف پاایین دسات         تنوع و تراکم موجودات کفزی کاسته می

   یابد.رودخانه تراکم و تنوع کفزیان افزایش می
مهرگان کفزی نتایج بدین صورت باود  با استفاده از جوامع بزرگ بی( Loch et al., 1996) های کارولینای شمالیدر ارزیابی رودخانه

مهرگان حساس به آلودگی در پایین دست رودخانه در مقایسه با باال دست رودخانه بسیار کمتر اسات  ای بیکه غنای )فراوانی( گونه

مهرگان حسااس باه آلاودگی در    ه ایی بیکه این امر بیانگر افت کیفیت آب است. در حالی که در پژوهش حاضر غنای )فراوانی( گون

های پایین توان قضاوت کرد که کیفیت ایستگاهباشد که میهای باال دست کمی باالتر میهای پایین دست نسبت به ایستگاهایستگاه

تفااوت  ی سایروان باه لحااظ شااخص فراوانای      های مختلاف رودخاناه  های باال دست است. البته بین ایستگاهدست بهتر از ایستگاه

انجاام شاد    (2012) و همکااران  Guilpartایی در فرانسه که توسا   در ارزیابی انجام شده بر روی رودخانه .داری مشاهده نشدمعنی

( EPTهای حساس باه آلاودگی )  در پایین دست مزارع افزایش و در مقابل غنای گونه (OCدرصدهای مقاوم به آلودگی )فراوانی گونه

و همکارانش باود و نتاایج بادین صاورت باود کاه در        Guilpartلی که در پژوهش حاضر نتایج مخالف نتایج کاهش یافته بود. در حا

باین  هاای مقااوم باه آلاودگی باود.      های حساس به آلودگی بیشتر از گوناه های پایین دست مزارع پرورش ماهی غنای گونهایستگاه

 .داری وجود داردتفاوت معنی EPTصد و در OCی سیروان به لحاظ درصد های مختلف رودخانهایستگاه

تواناد مرباوط باه    در ایستگاه انشعاب فرعی مشاهده شد کاه علات مای    OCبر اساس نتایج بیشترین میزان میانگین شاخص درصد  

ت مشاهده شد که عل 5افزایش پارامترهای نیتریت و نیترات در این ایستگاه باشد و کمترین میزان میانگین این شاخص در ایستگاه 

در  EPTباشد. بر اساس نتایج بیشاترین میازان میاانگین شااخص زیساتی درصاد       آن مربوط به کاهش آمونیاك در این ایستگاه می

باشاد و  ایستگاه یک کیلومتری پس از پساب مزارع پرورش ماهی مشاهده شد که علت مربوط به کاهش آمونیاك در این ایستگاه می

مربوط به نزدیکی این ایستگاه به محل خروج پساب مزارع پرورش ماهی مشاهده شد که علت  4کمترین میزان میانگین در ایستگاه 

 باشد.و تحت تأثیر قرار گرفتن به وسیله پساب مزارع پرورش ماهی می
Jay  ایگونه ایی را انجام دادند. بر اساس نتایج مشخص شد که تنوعمطالعه هیمالیا در رودخانه تستا روی ( بر2010) همکارانو 

در حالی که در پژوهش حاضر نتایج چیز  .است یافته کاهش شدت به گرفتند، قرار آلودگی تأثیر تحت که مناطقی در ماکروبنتوزها

 مهرگان کفزی افزایش پیدا کرد.های بزرگ بیهای پایین دست تنوع گونهدیگری بود و در ایستگاه

 آفات با مبارزه منظور به هاباغ مزارع و سم پاشی از حاصل شیمیایی سموم به علت استفاده از شیمیایی مواد به رودخانه شدن آلوده
 زیرکشت هایزمین خاك از بارندگی با آبیاری حاصله به وسیله سموم نتیجتاً که آبزیان حیات به مربوط مسائل رعایت بدون گیاهی
بر اساس  فتادن حیات این موجودات خواهد شد.گردد و موجب به خطر ارودخانه بر می به هاآن از ای عمده مقدار و شده شسته

باشد و پساب مزارع پرورش ماهی این رودخانه را تحت تاثیر قرار نتایج نهایی، رودخانه سیروان از نظر کیفیت آب در حد مطلوب می

 باشد.دهد و اکوسیستم رودخانه با فاصله گرفتن از مزارع پرورش ماهی به حالت اولیه قابل برگشت مینمی
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Abstract 
In this study, from January 2015 until the June 2015 macrobenthic community was examined at four stations used 

the water quality of the Sirvan River, which was affected by the Palangan fish farm wastewater. For the sampling of 

benthos, Sorber was used. In the study of the benthic rivers, 4148 species were identified, separated, and belonged to 

25 families, 15 order, and 22 genera. Among them, larvae of aquatic insects have been most diverse. The lowest 

number of benthos in station 1 and in March was Odanata with one per square meter and the highest number 

belonged to Ephemeroptera at station one and in June with 375 per square meter. The Hilsinhof biological indices, 

Shannon diversity and OC percentage (Oligochaeta + Chironomidae) showed a statistically significant difference 

(P<0.05). The percentage of EPT was significantly affected by the interactions between the season and station 

(P<0.05). However, the frequency, EPT, and EPT/ Chironomidae did not show a significant difference between 

season and station (P<0.05). Based on the results obtained from the upstream stations to the low distribution and the 

frequency of contaminated organisms, they increase against contaminated organisms, which indicates the desired 

quality of the downstream stations relative to the upstream stations. In addition, fish farms wastewater in the studied 

area has good purification.  

Keywords: Macrobenthic community, Water quality, Biological indicators, Fish farms, Sirvan River 
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