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 چکیده

رودخانه شنبه بازار  مهرگان کف زی در ای اجتماعات درشت بی بر تنوع گونه هدف از این مطالعه بررسی تأثیر عوامل محیطی

به اجرا در آمد. نمونه برداری بوسیله گرب با سطح  7931است که در دو فصل بهار و تابستان  المللی انزلی منتهی به تاالب بین

در این مطالعه در مجموع تعداد ها در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. ایستگاه انجام شد و نمونه 4متر مربع در  61/6مقطع

درصد مربوط به خانواده  71/06خانواده شناسایی شدند. بیشترین فراوانی 3راسته و  1 رده، 4ماکروبنتوز در  7341

Tubificidae .ای مارگالف و یکنواختی مورد بررسی قرار گرفت. طبق  های تنوع شانون، سیمپسون و غنای گونه شاخص بود

به طور  ها متمایز شد. از بقیه ایستگاه Tubificidaeیل فراوانی باالی به دل 1ایستگاه  (Cluster analysis)آنالیز خوشه بندی 

گر لزوم اعمال مدیریتی های زیستی نامطلوب ارزیابی گردید که بیان کلی، کیفیت آب در محدوده مطالعاتی بر اساس شاخص

 باشد. مناسب به منظور بهبود کیفیت آب این منطقه می

 های زیستی، عوامل محیطی، رودخانه شنبه بازار، تاالب انزلی زی، شاخص مهرگان کف های کلیدی: درشت بی واژه
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 مقدمه

 ها سازگان بوم سالمت تشخیص در تنها نه کند، می عمل خون گردش سیستم عنوان به واقع در که ها رودخانه و نهرها بررسی

 و شهری مناطق توسعه به توجه با باشد نیز اطراف محیط از وارده احتمالی فشارهای نشانگر توانند می بلکه باشند، می مهم

 ,Sandin)کند  می پیدا بیشتری اهمیت زیست محیط آلودگی کشاورزی، مسئله اراضی و معدنی و صنعتی واحدهای روستائی

 های کشاورزی، پساب روستا و شهر، خروجی فاضالب صنعتی و مزارع فعالیت از ناشی آلی مواد ورودی کمیت و کیفیت .(2003

بوم  عملکرد در سبب اختالالتی ترتیب بدین و است تأثیرگذار زی کف مهرگان جوامع بی ساختار بر رودخانه به ماهی پرورش

برد.  رودخانه پی سازگان بوم کیفی وضعیت به توان می های زیستی شاخص ترکیب از استفاده با بنابراین شود. می ها سازگان

 نسبت مهمی های برتری و کند فراهم می آن مدیریت و پروری آبزی پساب تتعیین مشخصا برای مفید ابزار یک زیستی پایش

 Chen et)شوند می کاربرده به فیزیکوشیمیایی های داده راستای تکمیل در زیستی جوامع اطالعات دارد؛ آنالیزهای شیمیایی به

al., 2008). 

معیار  بنتوزی جوامع مطالعه و بوده برخوردار ای ویژه اهمیت از آبی های سازگان بوم در انرژی انتقال در آبزی مهرگان بی نقش

 اکولوژیکی شرایط (.Pearson and Rosenberg, 1978)رود  می شمار به آبی سازگان بوم یک اکولوژیک ارزیابی برای مناسبی

دار مواد آلی و های آبی بستگی به مق در محیط موجودات این پراکنش و فراوانی و بوده موثر ماکروبنتوزها پراکنش در مختلف

در مقابل  پذیر آسیب جوامع ازو همچنین ثابت بودن،  بستر به بودن وابسته سبب زی به مهرگان کف بندی دارد. درشت بی دانه

 آثار و اکولوژیک مطالعات در آب، کیفیت زیستی های شاخص عنوان به آن تغییرات آیند. بنابراین می شمار بهعوامل آلودگی 

 .(7931)فتحی و همکاران،  هستند اهمیت حائز انسانی جوامع محیطی زیست

 منطقه در خور چهار پرتاران در محیطی فاکتورهای ها با آن ارتباط و تنوع های شاخص بررسی به (1663همکاران ) و شکوری

 تنوع و داشته وبنتوزهاماکر غالبت و تنوع روی بر را ترین تأثیر بیش بندی دانه و آلی ماده مقدار تحقیق این در .پرداختند ماهشهر

 تاالب غربی جنوب بخش ماکروبنتیک فون ( در بررسی7903است. جلیلی و همکاران ) شده گزارش پایین حد در خورها این در

 با گرب وین ون) ای چنگه بردار نمونه از استفاده با 01 زمستان تا بهار ایستگاه از 4بستر در  آلی مواد با ها آن و ارتباط انزلی

: آنها که فراوانترین شد شناسایی گونه 91 تحقیق این در .دادند انجام فصلی صورت به تکرار سه با سانتیمترمربع 116 سطح

فصل  4بوده که در .Tubifex sp و  Chironomus sp.  ، Scirtes tibiolis ،Ambrysus mormonحشرات الرو

 بیشترین پاییز و بهار در درشت کفزیان فراوانی و تنوع. بود نوسان در 14/1تا  صفر بین نیز شانون تنوع حضور داشتند. شاخص

 .بودند دارا را مقدار کمترین زمستان، و تابستان در و
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مهرگان  درشت بی زیستی تنوع بر بندی، میزان مواد آلی و برخی پارامترهای محیطی دانه تأثیر بررسی هدف حاضر، با مطالعه

تأثیر  بشری جمعیت روزافزون افزایش به توجه شد. با المللی انزلی انجام االب بینرودخانه شنبه بازار منتهی به ت در کف زی

رودخانه منتهی  زیست محیط بر ها فعالیت گونه این اثرات لذا مطالعه اند. کرده پیدا اهمیتهای آبی  انسانی بر محیط های فعالیت

 .رسد می نظر به ضروری به تاالب

 مواد و روشها

صورت گرفت. این رودخانه مهم، منشعب شده از  7931ه شنبه بازار واقع در شهرستان بندرانزلی در سال این بررسی در رودخان

( سپس از منطقه 4نحوی است که از منطقه تاالب انزلی )ایستگاه  المللی انزلی تا دریای خزر است. موقعیت آن به تاالب بین

( و 7رانی بندرها )ایستگاه  ( در نهایت پس از عبور از منطقه کشتی1 ( و بعد از منطقه شهرنشینی )ایستگاه9کشاورزی )ایستگاه 

 شود. نیروی دریایی به دریای خزر منتهی می

 

 رودخانه شنبه بازار بر برداری نمونه های ایستگاه موقعیت و مطالعاتی منطقه . نقشه7شکل 

زی و  مهرگان کف تر بزرگ بی کشاورزی، فراوانی بیش )به علت فعالیت باالی مزارع در دو فصل بهار و تابستان در برداری نمونه

 11×11)گرب  از استفاده با برداری نمونهگرفت. صورت  ایستگاه 4 ها در فصل بهار( در گونه همچنین به علت زمان تولیدمثل این

 به) رودخانه وسط و ها ارهکن از رودخانه نقطه سه از زی کف مهرگان بی از برداری نمونه ایستگاه هر در .گرفت انجام( سانتی متر

 آزمایشگاه به و گردید فیکس% 4 فرمالین در ها نمونه میکرون شستشو داده و 166سپس با الک . گردید انتخاب( تکرار عنوان

 واترچکر دستگاه از استفاده با و برداری نمونه  شروع از قبل ایستگاه هر در محیطی عوامل گیری شد. اندازه داده انتقال

(HACH sensionTM 156-378 )از استفاده با ها تاکسون شناسایی و جداسازی .گردید گیری اندازه پرتابل های فتومتر و 

 در خانواده راسته و سطح تا (Thorp and Covich, 2009; Usinger,1956) زی کف مهرگان بی موجود شناسایی کلیدهای
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های  برداری، شاخص ل محیطی متفاوت در ایستگاهای نمونهجهت بررسی اثرات عوام .شد انجام استریومیکروسکوپ و لوپ زیر

 محاسبه شدند. PRIMER Ver.5افزار  وسیله نرم وینر، سیمپسون، مارگالف، منهینیک و یکنواختی به-بوم شناختی شانون

 سالمت دهنده نشان سازگان بوم بیشتر تنوع. باشد می مطالعاتی منطقه در ماکروبنتوزها تنوع دهنده نشان شانون شاخص

 باشد، پایین عددی شاخص مقدار چقدر هر و دهد اختصاص خود به را 1-7بین  مقادیر تواند ومی باشد سازگان می بوم

 باشد.  می باالتر آلودگی دهنده نشان

H´= - Σ pi log 2pi 

 =ni گونه افراد تعداد i،=H´ شانون شاخص مقدار ،=n نمونه در افراد تعداد کل ،=Pi گونه از شده یافت افراد نسبت i 

 متغیر است بر اساس فرمول زیر محاسبه گردید: 6-7( که مقدار آن بین D) سیمپسون شاخص

 

n =خاص گونه یک از موجودات کل تعداد                                       N =ها گونه همه از موجودات کل تعداد 
لحاظ تعداد  سازگان را از ای زیستی است. غنا و یا فقر یک بومه دهنده تنوع در جمعیت ای مارگالف نشان شاخص غنای گونه

 (.Margalef,1958) سازگان به لحاظ سالمت وضعیت بهتری دارد دهد و هر چه عدد آن بیشتر باشد بوم ها نشان می گونه

 

 به یآل مواد نییعو ت بستر بافت لیقب از بستر اتیخصوص نییتع برای بردار گرب نمونه از آمده دست به رسوب از مقداری

 کی ترازوی با شدن نیتوز از مقداری از رسوب پس (TOM)کل  یآل مواد گیری درصد برای اندازه .شد. منتقل شگاهیآزما

 ساعت سه آن از پس و شدند داده قرار گراد درجه سانتی 761 آون در ساعت 14 مدت به شده خشک درجه11 آون در هزارم

 ,.Abrantes et alد )یگرد محاسبه کل یآل مواد موجود از روابط استفاده با تینها رد و قرارگرفته درجه 116 کوره در

1999.) 

 

 با میسد فسفات هگزامتا در ساعت 14 مدت به و کرده را جدا رسوبات از گرم 11مقدار  رسوبات بندی دانه گیری برای اندازه 

)ماسه دانه درشت(،  7666چشمه با های الک از محلول، با رسوبات کردن از مخلوط پس .شد داده قرار تریل در گرم کی غلظت

 رسوبات و داده عبور کرون )الی و رس(یم 19)ماسه خیلی ریز(،  711)ماسه دانه ریز(،  116)ماسه دانه متوسط(،  411

 شد محاسبه ذرات از یک هر درصد ، شدن خشک از د. پسیگرد خشک گراد سانتی درجه 761 آون در الک هر ماندهیباق

.(Wentworth, 1992)  در بررسی تغییرات فاکتورهای آب در دو فصل از آزمونT.Test افزار آماری  مستقل در نرم
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SPSS.Ver 23 استفاده شد. آزمون خوشه ( بندیCluster analysis( )Clarke and Gorley, 2006برای همه نمونه )  ها از

  نیز برای رسم نمودارها استفاده گردید. Excel.Ver 2013افزار  نرم ازها انجام گرفت. همچنین  مهرگان در ایستگاه درشت بی

 نتایج و بحث

 1 رده، 4زی مشاهده شد که شامل  مهره کف درشت بی 7341های با استفاده از لوپ در مجموع تعداد  بعد از بررسی نمونه

ترین  (. بیش7)جدول عدد در مترمربع بوده است 90و کمترین تعداد مربوط به فصل تابستان با تعداد خانواده بودند.  3راسته و 

 9، 1های  داد که در ایستگاه بود. نتایج نشان Haplotaxidaاز راسته   Tubificidaeدرصد متعلق به خانواده  71/06فراوانی

راسته از  Lumbriculidae(. خانواده 1اند )شکل  ترین فراوانی را داشته بیش Tubificidae  در فصل بهار خانواده 4و 

Lumbriculida  ترین جمعیت آن در فصل بهار مشاهده شد. سپس راسته  درصد بیش 14/77با فراوانیDiptera با فراوانی 

 4و  9های  یستگاهارا در ترین فراوانی  خانواده و شفیره شیرونومیده در فصل بهار مشاهده گردید که بیش 9درصد با  11/1

بنتوزها در فصل بهار نسبت به تابستان در حوزه آبی مورد مطالعه گویای آن است که میزان فراوانی و تنوع ماکرو داشتند.

 این نتیجه همچنیناند.  های موجود هر فصل مطابق با شرایط خاص محیط قابلیت فیزیولوژیک و ساختاری پیدا کرده گونه

 دهند می اختصاص خود به را فراوانی ترین شبی مورد مطالعه های ایستگاه در فصل دو هر در کم تاران گروه که داد نشان تحقیق

 زی کف گان مهره بی درشت های گونه فراوانی و تنوع کاهش باعث آلودگی افزایش. باشد منطقه آلوده وضعیت بیانگر تواند می که

 هک خانه هاسترودزا در  سسترا مهم ملاعواز  یکی حاصل یهاپسابو  مسکونی مناطق(. Saunders, et al.,2007)میشود 

 .((Pipan, 2000شود  می بنتیک تجتماعادر ا تغییر موجب

 شده در رودخانه شنبه بازار روگا مهرگان کف زی شناسایی درشت بی - 7جدول 

 B1  B2 B3 B4 T1 T2 T3 T4 خانواده راسته رده شاخه

Annelida Clitellata Lumbriculida Lumbriculidae 6 08 95 59 8 8 8 0 

  Haplotaxida Tubificidae 6 015 180 105 1 1 8 16 

 Polychaeta Phyllodocida Nereidae 2 8 8 8 2 8 8 8 

  Canalipalpata Spionidae 8 8 8 8 2 8 1 6 

Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae 8 8 13 188 8 8 8 1 

   Pupa. Chiro 8 8 1 1 8 8 8 8 

   Ceratopogonidae 8 8 1 1 8 8 8 8 

   Psychodidae 8 8 2 
8 8 8 8 8 

  Odonata Coenagriidae 8 8 1 8 8 8 8 8 

 Malacostraca Amphipoda Gammaridae 8 8 1 8 8 8 8 8 

T=فصل تابستان, B= فصل بهار   
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 1  آورده شده است. در فصل تابستان در ایستگاه 1برداری در دو فصل در جدول  های نمونه های زیستی از ایستگاه نتایج شاخص

Tubificidae  9و ایستگاه Spionidae .بیشترین فراوانی  تنها نمونه های صید شده بودندTubificidae  دردر فصل بهار 

ترین  بیشست. اه عدد ثبت شد 9با فراوانی  Gammaridaeدر فصل بهار  9مشاهده شد. در ایستگاه  4و  9، 1ی ایستگاه ها 

باشد. کمترین مقدار از  ( می71/7) 4( و در فصل تابستان در ایستگاه 67/7) 7مقدار شاخص شانون در فصل بهار در ایستگاه 

فراوانی مقدار صفر در  7( و در فصل تابستان به علت وجود تنها 71/6) 1شاخص سیمپسون در فصل بهار مربوط به ایستگاه 

 در گونه یک غالبیت چه هر معموالً دهد می نشان را غالبیت درجه سیمپسون شاخصمشاهده گردید.  9و  1های  ایستگاه

 این باشد، یکنواخت تر ها گونه بین افراد فراوانی توزیع چه هر برعکس و کند میل می 7 سمت به مقدار این باشد، بیشتر اجتماع

 بنابراین کند. می میل صفر سمت به بیشتر مطالعه مورد ی منطقه سیمپسون در شاخص کند مقدار می میل صفر سمت به مقدار

مشاهده شد.  7ترین مقدار از شاخص یکنواختی در هر دو فصل در ایستگاه  بیشاست.  یکنواخت ها گونه بین افراد فراوانی توزیع

.نتایج نشان داد که فصل تابستان مشاهده گردید 7ای در بین دو فصل در ایستگاه  های غنای گونه قدار در شاخصترین م بیش

 تولیدات و دما افزایش مناسب، محیطی شرایط تابستان بوده است که علت این افزایش می تواند در ای گونه بیشترین مقدار تنوع

عبور و  بستر به علت در تابستان آشفتگی 9و  1در ایستگاه  این شاخص ها ای و همچنین علت کاهش گونه تنوع کاهش و باال

 غنای کمترین و ترین بیش مارگالف باشد. طبق شاخص می صیادی های فعالیت های کشاورزی و ها افزایش فعالیت مرور قایق

 یعنی تعداد کل غنای ها، شاخص از یکی شد گفته که طوری همان بود. تابستان 9و  1تابستان و ایستگاه  7ایستگاه  در ای گونه

 این مقدار باشد، بهتر مورد بررسی محل در زیستگاه و آب کیفیت قدر هر است. شده، شناسایی زی کف مهرگان بی های گروه کل

 ها آن زیست مناسب شرایط از لحاظ محیط وضیعت گویای سازگان بوم یک ای گونه غنای شاخص عمدتاً یابد. می شاخص  افزایش

(. استفاده از 7939باقری و همکاران، ) شود می ها گونه حضور افزایش موجب محیطی مطلوب محیطی زیرا شرایط اشد،ب می

های محیطی  آشفتگیزیان همراه با  در تشخیص کیفیت آب بر این فرض استوار است که ساختار اجتماعات کف تنوعشاخص 

گیرند )قانع و  ( بیش از سایرین تحت تأثیر فشار حاصله قرار میGammaridaeها )از جمله  نماید، زیرا برخی گونه تغییر می

های مطالعاتی از نظر شدت آلودگی آلی با داشتن مقدار  تمام ایستگاه( (welch, 1992بندی  با توجه به طبقه (.7901همکاران، 

 شوند.  بندی می های آلوده باال طبقه جز ایستگاه 7شاخص زیر 
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 رودخانه شنبه بازار روگا.  ایستگاه ها در فصول بهار و تابستان در شده بررسی شناسی بوم های شاخص میزان - 1جدول

 تعداد نمونه مارگالف یکنواختی سیمپسون شانون 

      بهار

7 67/7 17/6 37/6 11/6 74 

1 9/6 71/6 11/6 71/6 371 

9 07/6 47/6 10/6 71/7 463 

4 01/6 40/6 41/6 19/6 114 

      تابستان

7 61/7 14/6 31/6 14/7 1 

1 6 6 7 6 7 

9 6 6 7 6 7 

4 71/7 19/6 11/6 01/6 4 

 

نمایان  1برداری در یک فضای دو بعدی در شکل  های نمونه بندی در رودخانه مطالعاتی، توزیع ایستگاه تجزیه و تحلیل خوشه

است  Tubificidae اند، که اثرات وجود فراوانی خانواده  شده برداری به طور واضح به دو بخش تقسیم های نمونه کند. ایستگاه می

 باشد ای یک روش چند متغیره توصیفی می باشد. آزمون خوشه زی می مهرگان کف های درشت بی و گروه دوم شامل بقیه گونه

(Taylor and Baily, 1997). های  های مطالعاتی در رودخانه شنبه بازار روگا بر اساس سنجه با استفاده از این آزمون، ایستگاه

های مطالعاتی در قالب میزان تشابه در  بندی شدند. بنابراین برآیند شرایط حاکم در ایستگاه زیان طبقه ساختار جمعیتی کف

ها به کار رفت. البته باید توجه داشت که هر گاه تغییرات  ایستگاهبندی نهایی  زی، برای دسته مهرگان کف های زیستی بی سنجه

شود. مطلبی که در  زی رخ دهد، نتیجه امر در تغییر بیش از یک سنجه نمایان می مهرگان کف داری در جمعیت بی معنی

 گیری است. شود حاکی از همین نتیجه رودخانه شنبه بازار روگا مشاهده می
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 به مربوط S4 تا S1رودخانه شنبه بازار روگا ) برداری از های نمونه در بین ایستگاه (Cluster analysis)خوشه بندی  -1شکل 

 باشد(. می تابستان درفصل ایستگاه چهار به مربوط S8 تا S5  و بهار در فصل ایستگاه چهار

های مختلف تقریباً  ها و ایستگاه بندی رسوبات بستر رودخانه شنبه بازار روگا نشان داد که جنس بستر در زمان بررسی دانه

های یک و دو ماسه ریز بیشترین میزان جنس بستر را تشکیل داده اندو در  (. در فصل بهار ایستگاه9متفاوت است )شکل 

در صد را ماسه ریز تشکیل داد. افزایش گل و رس در بستر نسبت به ایستگاه  46در صد را گل و رس و  41حدود  9ایستگاه 

کامال جنس بستر تغییر کرد و بیشتر از گل و رس تشکیل  4مال تغییر جنس بستر را نشان می دهد. در ایستگاه های قبل کا

از ماسه ریزمی باشد.  1و  7در صد جنس بستر در ایستگاههای  16تا  16شده بود. روند تغییرات نشان می دهد که بین 

حالت بینابینی بین ایستگاه های  9رس تشکیل شده ولی ایستگاه  در صد از گل و 01که در تاالب قرار دارد حدود  4ایستگاه 

و کمترین آن در  4ترین درصد سیلت و رس در ایستگاه  در فصل تابستان بیش .داشته است 4را نسبت به ایستگاه  1و  7

. ستا بستر جنس أثیرت تحت دیاـیز اردـمق هـب زیان کف نیاوافر و کماتر سدر می نظر به مشاهده گردید. 1و  7های  ایستگاه

 نتایج.  یابد می یشافزا لـک یـلآ ادوـم انزـمی سترهاییـب ینـچن در و دهبو یال و گل جنس از مطالعه ردمو ناحیه بستر

 تاالب آب ارتفاع آمدن باال نتیجه در و رزـخ یاـیدر آب سطح نمدآ باال که کند می ثابت رسوبات آلی ادمو تجمع انمیز سیربر

 هـلیاو ندگاـدکننـتولی شترـبی فعالیت نماز به توجه اـب. است داشته تاالب شناختی زیست های فعالیت روی دیمفی تأثیر انزلی

 ادوـم یردمقا نتیجه در و هشد بیشتر مناسب یاـمد تـعل هـب یمغذ ادمو فمصر نتابستا و ربها میاا در( جلبکها و ناـگیاه)

 مهرگان بی درشت فراوانی میزان تحقیق این در(. Saunders, et al.,2007)است  کمتر سال گرم یهاهما در بوـسر یـلآ

 مستقیم رابطه سیلت میزان با تواند می که دهد می را نشان ای توجه قابل فراوانی فصل بهار در (Tubificidae)از جمله  کفزی

 .باشد داشته
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 برداری نمونه های ایستگاه در )%( رسوب در فصول بهار و تابستان بندی دانه معیار انحراف و میانگین -9شکل 

آورده شده است. میزان مواد آلی  4برداری در شکل  های نمونه میزان کلی مواد آلی موجود در رسوبات بستر رودخانه در ایستگاه

وجود  9ار مواد آلی در ایستگاه بوده است. علت افزایش ب 9ترین در ایستگاه  در فصل بهار در ایستگاه دوم کمترین و بیش

پوشش گیاهی حاشیه ای رودخانه، استفاده از کودهای شیمایی )در زمین های کشاورزی حاشیه ای( و تخلیه فاضالب های 

(. در فصل تابستان این میزان از ایستگاه اول تا چهارم سیر صعودی داشته و در 7903شهری می باشد )حاجیان نژاد و رهسپار، 

 ه آخر به باالترین میزان خود رسیده است.دو ایستگا

  

  

  

  

  

   

   

        

ی 
د آل

موا
 )%

(

 

بهار(ایستگاه)

  

  

  

   

   

        

ی 
 آل

واد
م

)%
(

(تابستان)ایستگاه 

 

  برداری نمونه های ایستگاه در مواد آلی )%( رسوب در فصول بهار و تابستان معیار انحراف و میانگین -4شکل 

 آلی مواد و رسوبات بافت شوری، دما، میزان در تغییرات رتحت تاثی تواند می فون بنتوزها ساختارهای ترکیب اساس، این بر

و شوری در هر  pHعوامل فیزیکوشیمیایی آب نهر شامل دمای آب، اکسیژن محلول، (Saunders, et al.,2007). باشد رسوبات

رودخانه شنبه بازار ایستگاه در طول فصول بهار و تابستان مورد ارزیابی قرارگرفته که نتایج آن به ثیت رسیده است. شوری در 

باشد. در فصل تابستان  لیتر در فصل بهار می در گرم ( میلی4)ایستگاه 71/6( تا 7)ایستگاه  99/7دارای دامنه تغییراتی از 

گرم در لیتر بود. تغییرات مقادیر شوری در  ( میلی43/6گیری شد که بیشتر از فصل بهار ) ( اندازه47/9میانگین مقادیر شوری )

( بیشتر از فصل بهار 13/1در فصل تابستان ) pHباشد. میانگین مقدار  ( می17/9 -61/9ان محدود و در دامنه )فصل تابست
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برداری  های نمونه گراد( در دو فصل در ایستگاه سانتی 11 -19حرارت، تغییرات در دامنه محدودی ) درجه نظر باشد. از می

و کمترین مقدار آن در  4لیتر در ایستگاه  در گرم میلی 11/1 محلول اکسیژن ترین میزان در بین دو فصل، بیش مشاهده شد.

مستقل در همه فاکتورهای آب در   T.Testدست آمد. نتایج آزمون  لیتر( در فصل تابستان به در گرم میلی 10/1) 1ایستگاه 

به علت افزایش درجه حرارت  تواند افزایش شوری در فصل تابستان می(. ˂61/6pداری را نشان داد ) بین فصول اختالف معنی

 نتایج کل درتواند به علت نزدیکی به ورودی دریا باشد.  می 7هوا و تبخیر باشد. همچنین میزان باالتر بودن شوری در ایستگاه 

 است. داشته باالتری کیفیت رودخانه آب دبی افزایش دلیل به احتماالً بهار فصل در دهد می نشان فاکتورهای فیزیکوشیمیایی

 درجه در همچنین و رودخانه حاشیه در کشاورزی های فعالیت از ناشی کشاورزی های پساب رودخانه آلودگی مصب اصلی ملعا

-فیزیکی فاکتورهای به وابسته دقیقاً ماکروبنتبک اجتماعات ساختار .باشد می آن خانگی اطراف های پساب اهمیت بعدی

 آلودگی مانند ای منطقه اثرات تأثیر تحت زیادی بسیار مقدار به مترهاپارا این که است بستر رسوبات ترکیب آب و شیمیایی

 Saunders, et al.,2007). )باشد  ها می و فاضالب کشاورزی های پساب جوی،

 19گراد و حداقل آن در فصل بهار با میانگین  درجه سانتی 11در فصل تابستان  حرارت درجه حداکثر مورد مطالعه منطقه در

 غیرمستقیم، و مستقیم طور به تواند می که بوده محیطی فاکتورهای از یکی دما پارامتراد به ثبت رسیده است. گر درجه سانتی

 و تغذیه، تولیدمثل از اعم جاندار فیزیولوژیک شرایط مطلوب، دمای در دهد. قرار خود تأثیر تحت را ها گونه جمعیتی ساختار

به  که دمایی شدید تغییرات به حساس جانداران های گونه تنوع و فراوانی که دشو می باعث و قرارگرفته مناسب شرایط در دفاع،

 های گونه به توجه با دهد. نشان را متفاوتی مقادیر است، زیست محیطی شرایط کننده تعیین و زا استرس فاکتورهای یکی از نوعی

 و بوده متفاوت تولیدمثل و تغذیه جهت رگونه،ه حرارتی نیاز که داده شده نشان کنند، می زیست های آبی محیط در که مختلفی

در مطالعه حاضر اثر تغییرات . (7931باشد )دشتی و همکاران  تأثیرگذار بقایایی موجود و تولیدمثل رشد، روی بر تواند می

دمایی در فصل تابستان به علت کاهش میزان بارندگی، افزایش شوری و وجود فعالیت های کشاورزی موجود در حاشیه 

باشد. این  نتایج با مطالعه )دشتی و همکاران  ( میSpionidaeاز جمله )ها  دخانه نقش بسزایی در فراوانی بعضی خانوادهرو

 ( مطابقت دارد. 7931

گرم  میلی 10/1و کمترین میزان اکسیژن محلول در تابستان با  4گرم در ایستگاه  میلی 1/1حداکثر اکسیژن محلول در بهار با 

 pHمیزان  نظر از این رودخانه که دهد می نشان مطالعه مورد منطقه در pHنوسانات ثبت شده است.  1ستگاه در لیتر در ای

 نشان متفاوت های دوره و برداری نمونه های مختلف در ایستگاه pHمقادیر  از ثبت شده گیری دارند. اندازه پایداری حالت معموالً

 مقادیر این واقع ( بوده است. در79/1داقل آن هم در همان فصل با میانگین )( و ح91/1در فصل بهار ) pHحداکثر  که دهد می

 ..دارند خنثی تا کمی اسیدی مورد مطالع، حالت منطقه های آب که مطلب است این بیانگر
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Abstract: 

The aim of this study, the effect of environmental parameters on biodiversity of 

macroinvertebrates in Shanbeh Bazar stream- Anzali international wetland during 2 seasons 

(spring and summer) in 2017 The sampling conducted using grab (0.06 square meter) in four 

stations (3 replicates) related to human activities. Totally, 1942 macroinvertebrate belong to 4 

classes, 7 order and 9 families was identified at the time of sampling. The maximum 

abundance was related to Tubificidae (% 80.12). Shannon-Winner, Simpson, Menhenik, 

Margalef and Evenness were examined. According to cluster analysis, station 2 was recorded 

the highest Tubificidae abundance. Generally, in this study water quality was unsuitable scale 

using bio-indicator which represented of the need for appropriate water resource management 

of this area. 

Keywords: Macroinvertebrate, Bio-indicators, Environmental parameters, Shanbeh-Bazar 

River, Anzali Wetland. 
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