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 چکیده 

ازد. کال  حاضر به شناسایی جمعیت کفزیان و ارزیابی کیفیت آب رودخانه گاماسیاب در محدوده استان همدان می پرد  بررسی

اثر گذار محیطی نظیر مناطق مسکونی  13 توجه به شرایط و عوامل مختلف  با  مزارع    ،زمینهای کشاورزی،  ایستگاه مطالعاتی 

اب گاماسیاب تا نزدیکی مرز استان کرمانشاه در منطقه فیروزاده تعیین  پرورش ماهی و غیره( در مسیر روخانه از سرچشمه سر

سانتیمتر مربع با سه تکرار در هر    1400و بار موجودات کفزی رودخانه توسط دستگاه سوربر  گردید. بمدت یکسال و هر فصل د 

نمو شد..  ایستگاه  بررسی  و  منتقل  پروری  آبزی  پژوهشکده  بنتوز  آزمایشگاه  به  و  برداری  این    37کال  نه  در  کفزیان  از  گروه 

نرمتنان(  ،  کرمها،  سخت پوستان)  ه از سایر کفزیانگرو  10گروه متعلق به الرو حشرات آبزی و  27رودخانه شناسایی شدند که  

اند. راسته های   بیشترین سهم را در ترکیب جمعیت اکثر ایستگاههای مطالعاتی داشته   Ephemeropteraو    Diptraبوده 

 4//49را داشته اند شاخص زیستی هیلسنهوف بین  EPT1بیشترین تنوع کل و تنوع  ، 4ایستگاه  ول بخصوصاندهفت ایستگاه ا

براساس این شاخص اکثر مناطق رودخانه از نظر کیفیت در محوده مناسب    بدست آمد.   9و    4های    به ترتیب در ایستگاه  9/6تا  

گرشیی برساختار جمعیت کفزیان و با استفاده از شاخص های جمعیتی در این مطالعه سعی شده با ن   تا نسبتا آلوده قرار گرفتند.

 فیتی قرار گیرد.  ارزیابی و طبقه بندی کیرودخانه گاماسیاب مورد  ،و زیستی

 

 تنوع ،سوربر ،همدان ،گاماسیاب ، کفزیانهاي کلیدي:  واژه
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 مقدمه   -1

منطقه ای ستانا و هوای سرد در  همدان  آب  ایرا  با  قرار گرفته و سرچشمهدر د  نغرب  الوند  رشته کوه  و   امنه های  رود ها 

از  استان مرکزی از شرق  از جنوب استان لرستان نجاناستان زبا    شمال  ن میباشد. ازجویبار های فراوا غرب با استان های    و 

 است  حت کل کشورمسا در صد از  2/1کیلومتر مربع معادل    172هزار و  20  آن  وسعــــتهمجوار بوده    نکرمانشاه و کردستا

ن  طقه بوده و با توجه به زمستادام داران و عشایر به این من مراتع بین دره ای آن از دیر باز سبب جذب بخشی از (.1شکل  )

مراتع چرای بهاره و تابستانه را برای عشایر فراهم می کند کشت در سطح استان به دو    ،های معتدل های نسبتا سرد و تابستان

 اما بیش تر زمین های کشت شده به صورت دیم است.    ،می گیرد تشکل دیم و آبی صور

گیرد. منشأ آب آن یخچال  وه گروین سرچشمه میهای شمالی رشته کو از دره کیلومتری جنوب نهاوند   20در  سرآب گاماسیاب 

د در زاگرس و حتی های موجومتر مکعب در ثانیه است که این رقم در مقایسه با سایر سرآب   ۵طبیعی است و دارای آبدهی  

گاماسیاب    بزرگ  ٔ  دخانهور  اصلی  ٔ  آب جاری شده از سراب گاماسیاب سرچشمه.های کشور عددی قابل توجه استسایر سرآب

 قسمت  ،عبور  هنگام   به  و  است  جاری  نهاوند   دلتایی   دشت  مسیر  و  شهرستان  دره  طول  در  رود  این.  است  کیلومتر  190به طول  

دریافت سایر جریانات سطحی دیگر حوزه  و   ساخته  مشروب  را  شهر  باختری  های باغ  و  روستاها   عمده  از  های  گاماسیاب پس 

مالیر نظیر آب  گذراز شهرستان کنگاور  ، یسرکانوت  ، مجاور  با  و  وارد شده  استان کرمانشاه  به کنگاور در شرق  راهی    ، اسدآباد 

و از آنجا به بعد    ریختهسو  نشاه به رودخانه قره. در فرامان کرما(1394  ،مهدیزاده)  شودشهرستان صحنه در استان کرمانشاه می

شود و  شود و در آنجا با کشکان یکی میه و به استان لرستان وارد میشود. سیمره نیز با رود جزمان یکی شدسیمره نامیده می

عاقبت به سمت تاالب هورالعظیم و خلیج فارس جانهایت در استان خوزستان رود کرخه نامیده میدر     گردد ری میشود که 

   (.200۵ ،ایزد پناه )

 

 
    

 موقعیت استان همدان در ایران   :1شکل  

نرمتنان و حشرات را شامل می شوند که برای عملکرد    ،ستانسخت پو  ،بیمهرگان کفزی طیف متنوعی از جانوران نظیر کرمها

دیتریتها وسایر مواد آلی بستر   ، صحیح اکوسیستم آبی که در آن زندگی می کنند بسیار مهم می باشند. آنها اغلب از پریفیتونها

جیمو و  )  ماهی باشند خود نیز ممکن است غذای طعمه خوارانی نظیر    ،تغذیه نموده وچرخه مواد مغذی را تسریع می نمایند 

کیفی   (2011  ،همکاران ارزیابی  برای  وسیعی  بطور  کفزی  کان  مهره  بی  پایه  بر  زیستی  های  جهان    .  های  رودخانه  شرایط 

بررسی خصوصیات فون کفزی نه تنها ارزیابی مستقیمی از شرایط کیفی محیط   (2018  ،داالس و همکاران)  استفاده می شود
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میت بلکه  کند  می  فراهم  را  باشد   دوان آبی  می  نیز  اطراف  حوزه  طبیعی  و  انسانی  فعالیتهای  و  آشفتگیها  دهنده    ، کار)  انعکاس 

عکس و بررسی بیولوژیکی ماکروبنتوزها را  ب را بمانند برداشت فیزیکی و شیمیایی آ  یدر واقع محققین اندازه گیری ها (.1998

ویدیویی فیلم  تهیه  سیست  مشابه  اکو  یك  دانن  ماز  رش)  ندمی  و  با.  (1993  ،رزنبرگ  ارتباط  در  متعددی  شاخص    مطالعات 

قانع    ؛ a  1386قانع    ؛138۵  ،قانع و همکاران)  زیستی و یا تنوع کفزیان رودخانه ها در برخی از استانهای کشور انجام شده است

b  1386 ،    دارابی همکارانمتقی  سال  1398  ، قانع  ؛ 139۵  ،و  در  که  مطالعه  یك  در  شد  201۵(.  کفزیان    ، منتشر    3۵فون 

از   شد  13رودخانه  نمی  شامل  را  همدان  استان  که  گردید  گزارش  کشور  نیا )  استان  کفزیان 201۵  ،شریفی  فون  البته   .)

   (.1396 ،و همکاران  کرمی) بررسی شده استشاه جاری می باشد گاماسیاب پایین که در استان کرمان

سیاب در استان همدان پرداخته و با توجه به ترکیب جمعیت مقاله حاضر به مطالعه تنوع و ساختارجمعیت کفزیان رودخانه گاما

ا مورد مقایسه  رودخانه ر وضعیت کیفی ،در مسیر مورد مطالعه از سراب گاماسیاب تا منطقه کنگاور ، و تکیه بر گروههای شاخص

 و بررسی قرار می دهد.  

 

 روش کار  -2

 منطقه مطاعاتی: 

درمنطقه  طبیعی  زهکش  و  رودخانه  تریناصلی  گاماسیاب  رودخانه همدان  تویسرکان  استان  و  این  است   مالیر  از   رودخانه  . 

دامنه  شرقی  جنوب   کیلومتری   21در    واقع  آهکی  هایچشمه  از    گاماسیاب  سراب  نام  به  گرینارتفاعات  شمالی  هاینهاوند 

پس  می  سرچشمه  و  نواحی  از طی  گیرد  در  کیلومتر  ودر وسط  می  وارد دشت  تانیکوهس  چند  در جهت  دشت  شود   نهاوند 

خه رود حرم آباد  اش  ، شود و پس از ابیاری کشتزارهای اطراف در روستای لیلی یادگار  می  جاری  غربی  شمال  -  شرقی  جنوب 

یاب از شاخه های  قلقل رود تویسرکان نیز به آن متصل می شود. گاماس  ، مالیر را دریافت می کند و در روستای گردیان مالیر

 (. 2شکل ) اصلی روی کرخه به شمار می آید که نهایتاً به خلیج فارس وارد می شود

 

 روش نمونه برداري: 

از   از موجودات کفزی  در هر ایستگاه    دوبار در هرفصل با سه تکرار  ایستگاه مطالعاتی در رودخانه گامسیاب  13نمونه برداری 

میلیمتر جمع    2۵0/0و تور    سانتی متر مربع  1600وسط دستگاه نمونه برداری سور برانجام شد. نمونه های موجودات کفزی ت

فرمالین  (2001دیویز  )  آوری گردید توسط  نمونه ها  آزمایش  4%.  به  و  پروری  تثبیت شده  آبزی  پژوهشکده  بنتوز شناسی  گاه 

در اینجا خانواده و جنس (  )  رده ممکن  نیشناسایی تا پایین تر    ،پس از جداسازی  در آزمایشگاه منتقل گردیند..  آبهای داخلی  

 ، وان یکلشناسایی در مورد کرمها و برخی گروهها تا حد راسته و یا باالتر می باشد(. اطالعات حاصله شامل فرا  )  انجام میگیرد

 پس از محاسبه ثبت گردید.   و شاخص زیستی هیلسنهوف  تنوع گروههای حساس ،تنوع کل
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 اتی در استان همدان و کروکی مکان تقریبی ایستاههاي مطالعاتی در رودخانه گاماسیاب:منطقه مطالع  2شکل  
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 نتایج   -3

گروه از ماکروبنتوزها شناسـایی  37ی رودخانه گاماسیاب به طور کلی در طول مدت نمونه برداری و بررسی ایستگاههای مطالعات

 (. 1جدول  ) گروه از غیر حشرات بوده اند 10آبزی و گروه متعلق به راسته های مختلف الرو حشرات  17 گردیدند که

موجودات شناسایی شده در ایستگاههاي مطالعاتی رودخانه گاماسیاب استان همدان  :   1جدول    

نواده/جنساخ راسته خانواده راسته  خانواده/جنس راسته 

Diptera Chironomidae Ephemeroptera Baetidae Hirudinea Psicullidae 

 Simulidae  
Heptagenidae 

Ephemerellidae 
Oligochaeta Lumbriculidae 

 Tipulidae  Caenidae  Tubificidae 

 Blephroceridae Trichoptera Hydropsychidae Crab  

 Ceratopogonidae  Rhycophilidae Bivalvia Spharium 

 Stratomyidae  Limnephilidae Gastropoda Lemnaeidae 

 Muscidae Coleoptera Elmidae  Physidae 

 Empididae  Dytiscidae Amphipod  

 Tabanidae  Gyrinidae Isopoda  

 Psichodidae   Nematoda  

Plecoptera Perlidae   Platyhelminthes  

 Nemuridae     

 Luctridae     

 Taenopetrigidae     

Odonata Agrionidae     

 Ashnidae     

 

 ،(Hirudinea) . زالوهـا (Tubificidae Lumbriculidae ) در بین گروههای غیر حشـره انـواع کرمهـا شـامل کـم تـاران

گروه را تشکیل میدهند . نرم تنان شـامل   ۵مجموعا    (Platyhelminthes)  و کرمهای پهن  Nematoda)  )  کرمهای لوله ای

 Ispodaسه گروه وسخت پوستان شامل    Pisidium) )  هاکفه ایو دو    Physidae , Lemuaeidaeم پایان با دو خانواده  شک

, Amphipoda   ــد. راســته هــای  ،Diptera، Ephemeroptera دو گــروه از موجــودات غیــر حشــره را تشــکیل داده ان

Plecoptera،  Tricoptera،  Coloptera  وOdonata  گروه از عمده گروههـای متعلـق بـه  2و 3و 3، 4و۵و  10به ترتیب با

 (.1جدول )  یب را تشکیل می دهندحشرات آبزی هستند که فون بنتیك رودخانه گاماسالرو 

در اکثر ایستگاهها درصد قابل مالحظه ای از ترکیب کفزیان را به خود اختصـاص داده   Ephamaropteraو    Dipteraراسته  

 (.2شکل ) رصد( و سایر کفزیان در همه ایستگاهها حضور داشته اندد 100تا نزدیك   40بین )  اند
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 : ترکیب جمعیت فون ماکروبنتیک رود خانه گاماسیاب در استان همدان3شکل  

 

 6/199 ± 8/116مطالعـاتی بـا  11عدد بر مترمربع بیشترین و ایسـتگاه  2/3973  ±  1/206۵با فراوانی    1در این مدت ایستگاه  

 (.4شکل ) کمترین فراوانی کل را داشته اندر مربع عدد بر مت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1386-87متوسط فراوانی کل بیمهرگان کفزیان در رودخانه گاماسیاب استان همدان در سال    :4شکل  

 

بیشتری داشته انـد . حـداکثر تنـوع  EPTتنوع کل وتنوع  معموال 4تا    2ایستگاه اول بخصوص ایستگاههای    7از نظر تنوع کل  

گروه مشاهده شده است. ایسـتگاه   3/3±۵/0با    10در ایستگاه  حداقل آن    گروه و  12  ±  3/2یعنی ده حیدر با    4در ایستگاه  کل  

 (.۵شکل ) را داشته اند EPTکمترین تنوع گروههای حساس یا   8/0± 4/0با   8بیشترین و ایستگاه   4/۵±8/1با   4
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 1386-87در رودخانه گاماسیاب استان همدان در سال    EPT: متوسط تنوع کل و تنوع    5شکل  

 

در اکثـر  ،کـه در رده خـوب قـرار مـی گرفـت 2بجـز ایسـتگاه  ،براساس نتایج بدست آمده براساس شاخص زیستی هیلسنهوف

 دبوده که در محدوده طبقه مناسب تا ضعیف از نظر آلودگی بـه مـواد آلـی قـرار مـی گیرنـ 7تا  6ایستگاهها مقدار این شاخص 

 (.6شکل )
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HBI

 
 

 و نتیجه گیري ثبح  -4

الرو حشـرات .در بررسی حاضر الرو حشرات آبزی ترکبیب اصلی ساختار فون ماکروبنتیك رودخانه گاماسیاب را تشکیل میدهند

، فییـو و همکـاران ،1993 ،لنـات) آبزی در ترکیب فون بنتیك رودخانه ها و نهرها کوهستانی معمـوال موجـود غالـب بـوده انـد
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بستر یك اکوسیستم پایین تر و در معرض فشـار و تخریـب باشـد تعـداد کمتـری از گروههـای  هر چغدر کیفیت آب و  .(2009

مطالعـه ترکیـب و سـاختار ماکروبنتوزهـا بـویژه  کفزی بویژه گونه های حساس به آلودگی را در خود خواهد داشت و بر عکـس.

نتـایج  .(2009 ،آریمـورو و کـووین) اشـدش کیفی آب و سالمت اکولوژیکی نهرهـا اساسـی مـی بحشرات آبزی در ارزیابی و پای

با توجه بـه تنـوع   4بدست آمده از این بررسی نشان که ایستگاههای اولیه از سراب گاماسیاب تا انتهای ده حیدر یعنی ایستگاه  

تب بهتری داشته اند. بخصوص اخیرا تاکید بیشـتر کیفیت بمرا  EPTباالی موجودات کفزی بویژه گروههای حساس به آلودگی  

 ،داالس و همکاران) برای تفسیر شرایط زیست محیطی می باشد EPTانشمندان به استفاده از گروههای حساس به آلودگی یا د

اغلـب در ماههـای گـرم سـال و در   11تـا    8به بعد بخصوص ایستگاههای    7. ایستگاههای پایین دست یعنی از ایستگاه(.2018

ل از ابیاری زمینهای کشاورزی و پسابها ی متفرقه در بستر رودخانه بطور فصول کم آبی خشك بوده اند و فقط زه کشهای حاص

داریـم کـه بـالطبع   ناچیزی جاری بوده اند. در این مناطق حداکثر تراکم مناطق مسکونی و روسـتایی و زمینهـای کشـاورزی را

به پیکره رودخانه داشته ایم . ترکیب ایش ورودی انواع کودها و سموم و مواد مغذی را افزایش میزان برداشت آب و در نتیجه افز

و ترتیب کاربری زمین در یك حوزه آبریز مانند توسعه مناطق مسـکونی و کشـاورزی بطـور گسـترده ای عامـل مختـل کننـده 

ت اکولوژیکی اطالعاتی را بـرای مـدیران و . ارزیابی سالم(2010  ،لی کرا و ماکرت)  اکولوزی و کیفیت زیست بوم نهرها می باشد

سازان مهیا می نماید که با توجه به آن صحیح ترین و قابل تنظیم تـرین برنامـه ی توسـعه ای و اصـالحی را در پـیش   تصمیم

طبقـه  و یا اصالح مکانهای مورد نظر این صنعت می باشد. در نتیجه با یك بگیرند که یکی از این امور امکان توسعه ابزی پروری

انه گاماسیاب می توان گفت از انجایی که در توسعه و احداث مزارع پرورشی مـاهی بندی کلی بر اساس جوامع ماکروبنتوز رودخ

ایستگاههای مورد مطالعه از منطقه سرچشمه گاماسیب تا منطقه ده حیـدر مناسـب   ،قزل اال آب با کیفیت باال اساسی می باشد

یعنـی خروجـی مجتمـع   ۵شد. از ایسـتگاه  ه فعالیتهای پرورش ماهیان سرد آبی می تواند باترین مکان جهت احداث و یا توسع

قزل زاگرس به بعد با توجه به شرایط کاربری زمین افزایش شهر نشینی و روستایی و وجود زمینهای کشاورزی که نیازمندیهای 

ا ها و سموم شسته شد از زمینهای کشاورزی و پسابهآبیاری خود را عمدتا از رودخانه تامین میکنند و زهکشهای آنها شامل کود

ی مناطق مسکونی مستقیما به رودخانه باز می گردد کیفیت بسیار پایینی داشته و امکان هیچ گونه کـاربری آبـزی پـروری در 

هایی مـی باشـند این متاطق وجود دارند . تنها منابع آبی که قابلیت کاربری آبزی پروری را در این نواحی دارند چشمه ها وسراب

 و در صورت مهیا بودن شرایط مکانی و توپوگرافی زمین در این مبحث کار برد دارند . معموال دارای کیفیت مطلوب بوده

 

 تشکر و قدر دانی: 

از مسئولین وقت و کلیه ژرسنل پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بخصوص همکاران عزیز بخش اکولوژی که یاری گر ما در 

 ن تحقیق بودند کمال تشکر را دارمتهیه ای
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Abstract 

The present study deals with the identification of the macroinvertebrates population and evaluation of the water 

quality of Gamasiab River in Hamedan province. A total of 13 study stations were determined according to the 

conditions and various factors affecting the environment (such as residential areas, agricultural lands, fish farms, 

etc.) along the route from the source of Sarab Gamasiab to near the border of Kermanshah province in Firuzadah 

region. For one year and twice in each season, the benthic organisms of the river were sampled by a 1400 square 

centimeter Surber device with three replicates at each station A total of 37 taxa of benthic organisms were 

identified in this river, of which 27 groups belong to the aquatic insect larvae and 10 groups of other taxa 

(crustaceans, worms, molluscs). The Diptra and Ephemeroptera orders have the largest share in the composition 

of the benthic population at most of the study stations, but the first 7 stations, especially station 4, have the 

highest total diversity and 1iEPT diversity. Hilsenhof's biotic index is between 4/49 and 6/9 in stations 4 and 9, 

respectively. Was obtained. Based on this index, most of the river areas were classified as good to relatively 

polluted in terms of quality. In this study, Gamasiab River was evaluated and qualitatively classified by looking 

at the structure of the macroinvertebrates population and using biotic indicators. 
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