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  مقدمه
 دیگرداران در کنار  بنابراین شناسایی این جان در شناخت وضعیت و شرایط کیفی آبهاي جاري نقش مؤثري دارند.  زي آببرخی از جانوران 

 ها به شکل مؤثري کمک نماید تواند در جهت تعیین وضعیت کیفی آب هاي فیزیکوشیمیایی و باکتریولوژي آب می ها مانند بررسی پژوهش
کم  این جانوران که دست .هاي آبی بر عهده دارند داري تعادل اکوسیستم اساسی در نگه  زي نقش بگان آ مهره بی .)1380(احمدي و نفیسی، 

هاي  یی باال و واکنش هاي آبی سپري می کنند، به دلیل داشتن خصوصیات ویژه از جمله تنوع گونه بخشی از زندگی خود را در بستر اکوسیستم
زي  داران آب یی تغییرات محیطی بیش از دیگر جان ي زندگی طوالنی و نمایش دوره همتفاوت در مقابل عوامل محیطی، ساکن بودن، چرخ

ها   شناخت این جمعیت).  Spellman & Drinan, 2001هاي آبی مورد توجه اند ( ها) در ارزیابی اکولوژیایی اکوسیستم (ماهیان و جلبک
آگاهی از ماهیت و ترکیب  ت از تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی باشد.حفاظاران محیط زیست در اندرک تواند راهنماي سودمندي براي دست می

برداري  بهرههاي مدیریتی، به ویژه در  يگیر هاي منتهی به تصمیم هاي مختلف کاربردي از جمله پژوهش زي از جنبه آبها و اجتماعات   جمعیت
هاي استفاده از شناساگرهاي زیستی  توان به روش ها می ترکیب گونهبا دانستن نیز هاي آشامیدنی، کشاورزي و صنعتی اهمیت حیاتی دارد.  از آب

مطالعات انجام شده در ایران و به ویژه استان فارس تاکنون محدود و  هاي شیمیایی روي آورد. ها، به جاي سنجش  براي تعیین آلودگی آب
   انگشت شمار بوده است.

 .آن وجود ندارد  ي مهره جانوران بییطی در استان فارس است، که هیچ اطالعاتی از مح شده از مناطق داراي ارزش بسیار باالي زیستبهشت گم
شهر شیراز و مرودشت  که بخش مهمی از آب آشامیدنی جا از آن ریزد. ي کر که به سد درودزن می ها به رودخانه از سوي دیگر، پیوستن این آب

هاي احتمالی آب این سد کمک  تواند به مدیریت بهتر آلودگی ها می گاه یی این زیستاطالع یافتن از اجزاي اکولوژیا  شود، مین میاز این سد تأ
   کند.

زي، و  کف گانمهر آوري بی ، استان فارس، براي جمعشدهي بهشت گم ي حفاظت شده منطقههاي جاري  برداري از آب نمونههدف از این تحقیق 
  است. هاي بعدي ا براي مطالعات و پژوهشه کلکسیون کردن نمونهو  ممکن، تا سطح ها نمونه شناسایی

  

  ها  مواد و روش
کیلومتري شهر شیراز در بخش  120ي  ) در شمال غربی استان فارس در فاصلهیا تنگ بستانک(بهشت گمشده  ي شده حفاظت ي منطقه

 ي بخشی از حوزهاین منطقه  .)30ْ 25تا  َ  30ْ 15و عرض شمالی َ 52ْ 16تا  َ 52ْ 02طول شرقی َکامفیروز (شهرستان مرودشت) قرار دارد (
گردشگري طبیعی  ي بوم که از مناطق عمده این زیست. است رشته کوه دنادر امتداد شرقی  کر ي خانهخیز رود آب ي زاگرس میانی و حوزه

 هاي زمینطشک و  هاي بختگان، دریاچه آب سد درودزن،ي   منابع عمده ي کننده میناترین مناطق استان و ت بارانیکی از پر است،استان فارس 
گیرد، و در گذر خود به  از ارتفاعات این منطقه سرچشمه می  یک رودخانهیز بیضا، کامفیروز و کربال است. خ هاي حاصل کشاورزي دشت

  پیوندد. ي کر می رودخانه
برگزیده شد.  ر رودخانهگذدر برداري  ایستگاه نمونه 3با در نظر گرفتن شرایط منطقه و عوامل محیطی تاثیرگذار بر کیفیت آب رودخانه، 

متر با دو  میلی 5/0ي  متر  و توري چشمه سانتی 40×40ي  )  با اندازهSurber( )Davis, 2001(سربر بردار  نمونه برداري با استفاده از مونهن
زمان  درصد ثابت شدند.  هم 96نمونه ها در محل نمونه برداري در اتانول  انجام شد. 92و بهار  1391هاي زمستان  در فصلار در هر ایستگاه تکر

، دما و شوري pHبرداري برخی از خصوصیات محیطی هر ایستگاه مانند نوع و پوشش گیاهی بستر، عمق آب، غلظت اکسیژن محلول،  با نمونه
هاي  زي از نمونه ي کف مهره جانوران بیدر آزمایشگاه، ابتدا  هاي محیطی در این مقاله آورده نشده است). گیري گیري گردید (اندازه آب اندازه

 Hall(ها سپس با استفاده از استریومیکروسکوپ و کلیدهاي شناسایی  درصد ثابت گردید. نمونه 70دیگر و  اجزاي بستر جداسازي و در اتانول 

et al., 1993; Thorp and Covich, 2001ي شاخص انتخاب و با استفاده از  ) شناسایی شدند. از هر تاکسون یک نمونه
  استریومیکروسکوپ مجهز به دوربین دیجیتال عکس تهیه گردید.
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  نتایج و بحث
خانواده  3راسته و  6زي بود. این جانوران عبارت اند از  ي آب مهره خانواده از جانوران بی 7راسته و  8رده،  7نتایج این پژوهش تاکنون شناسایی 

کا ي ماالکوسترا تنان)، یک راسته و یک رده از خانواده پایان (نرم ي شکم ي حشرات (بندپایان)، یک راسته و سه خانواده از رده از رده
ي زالوها  هاي حلقوي)، رده تاران (کرم ي کم هاي پهن)، رده ي توربالریا (کرم تنان)، رده ها (نرم یی ي دوکفه پوستان: دوجورپایان)، رده (سخت
  هاي حلقوي).  (کرم

مهرگان  صد از کل بیدر 90تا  60زیان شناسایی شده داشت ( ي کایرونومیده (حشرات: دوباالن) بیشترین فراوانی را در میان کف خانواده
ترین حشرات موجود در اکوسیستم هاي آبی اند.  شناسایی شده در ایستگاه هاي مختلف). این جانوران گسترش جهانی دارند و غالباً فراوان

هاي  نمونه هاي تهیه شده از برخی از عکس 1هاي مورد بررسی، و شکل  زي شناسایی شده در ایستگاه گان کف مهره هاي مختلف بی گروه 1جدول 
  دهد. مختلف را نشان می

  
  ها. هاي مورد بررسی و فراوانی هر یک از آن زي شناسایی شده در ایستگاه گان کف مهره هاي مختلف بی . گروه1جدول 

  رده راسته  خانواده  تعداد
    Coleoptera Insecta 

 Chironomidae Diptera 
 Empididae 

 Simulidae 

    Ephemeroptera 

    Odonata 

    Plecoptera 

    Tricoptera 

 Lymnaeidae Basommatophora  Gastropoda 
 Physidae 

 Planorbidae 

 Gammaridae Amphipoda  Malacostraca 
   Bivalvia 

      Turbellaria 

      Oligochaeta 

      Hirudina 
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-146 و 3-6 ص ص انتشارات خبیر، تهران، چاپ اول، .هاي جاري مهره آب . شناسایی موجودات شاخص بی1380م. و نفیسی،  .م احمدي،) 1

159.  
2) Davis, A. 2001. The use and limits of various methods of sampling and interpretation of benthic 

macroinvertebrates. J. Limnol. 60(suppll.1):1-6. 
3) Kolbe, C. M. and Luedke, M. W. 1993. A guide to freshwater ecology. Texas natural resource 

conservation commision, Austin. U.S.A., 138 p. 
4) Spellman, F. R. and Drinan, J. E. 2001. Stream ecology and self purification. Lancaster Technomic 

Pub. Inc., U.S.A., 261p. 
5) Thorp , J. and Covich , A. 2001.  Ecology and classification of north american freshwater invertebrates. 

Academic press. U.S.A., 1073p. 
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