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  :پیشگفتار -1
جانوران ساکن بسترند گه حداقل بخشی از دوره زندگی خود را بر روی و یا داخل بستر برکه ها  ،بی مهرگان کفزی

البه الی مواد آلی و ،می کنند .آنها در فضاهای باریک ، بین سنگهای بستر ،دریاچه ها و نهرها ویا رودخانه ها سپری

دیتریتها ، بر روی ذرات درشت و گیاهان آلی ویا داخل رسوبات ریز )رس والی ( ساکن هستند . از نظر تکنیکی، 

  شرات آبزیبی مهرگان جانورانی هستند.فاقد ستون مهره اند . اکثریت گونه های بی مهرگان کفزی در نهرها ح

سخت پوستان  ا دوران الروی خود را در آبگیرها سپری می کنند ،تهستند . عالوه بر حشرات آبزی که عمد
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کم تاران )زالوها و کرمهای خاکی (   ، )خرچنگ ها ،آمفی پودا ، ایزوپودا ( ، نرمتنان )صدفها وشکم پایان (

 وعنکبوتیان نیز در بین آنها مشاهده می شوند.

بندی رایج ، بی مهرگان کفزی را براساس اندازه شان طبقه بندی می کند . بدین ترتیب که به موجودات یک تقسیم 

 Macrobenthos  orمیکرون ) ماکروبنتوز یا بی مهرگان کفزی درشت(  ) 500میلی متر یا  5/0بنتیک بزرگتر از  

Macroinvertebrates   میکرون )مایو بنتوز (  100ی متر و بزرگتر از میل 5/0( گفته می شود ، و به موجودات کمتر از

میکرون )میکروبنتوز ( گفته می  100گفته می شود مانند فرامینو فرا ، استراکودا ، و نماتودا .  و به موجودات کمتر از 

 شود مانند باکتریها  و پروتوزوآ  .

 

 :مقدمه -2

ی باشد که بسیاری از آنان ، هم محتوای پالنکتونی وهم از ماکرو بنتوزها  درحقیقت مصرف کنندگان اولیه وگاها ثانویه م 

مواد آلی رسوبات بستر تغذیه می کنند ودرعین حال خود مورد تغذیه بسیاری از طعمه خواراند. کآل می توان گفت که 

رای بنتوزها عالوه بر نقش معدنی کردن مواد غیرقابل دسترس که در بستر رسوب می کنند ودر اختیار نهادن آنها ب

تولید کنندگان اولیه ، خود با تغذیه از مواد بی ارزشی چون دیتریتها و مواد آلی بستر ، آنها را به پروتئین  و مواد غذایی 

قابل انتقال به چرخه باالتر زنجیره غذایی تبدیل می کنند. در واقع بنتوزها حلقه اصلی در روند تولید میباشند و در 

وان تولیدی آبگیرها انجام میگیرد ، عالوه برتعیین تولید اولیه محاسبه مقدار ماکرو مطالعاتی که به منظور تعیین ت

بنتوزها و تولیدات آنها اساسی می باشد .   مطالعه توالی و وقایع سریع بیولوژیکی در  یک منبع آبی جهت محاسبه 

  تولید ماهی ومحصول ، الزامی می باشد که در راستای بنتوزها نقش اساسی دارند .

 
 

 : هدف -3

 آشنایی کارشناسان و مجریان و تولیدکنندگان با روش فوق الذکر می باشد 
 
 : دامنه کاربرد -4

و برآورد دقیق  آن در منابع آبی مورد مطالعه ، در امر پرورش  اهمیت ماکروبنتوزها وجایگاه ویژه آنها در تغذیه ماهیان
ی تولیدکنندگان و هم برای کارشناسان مرتبط به آن بسیار مهم و  هم برا  ،منبع آبی مورد نظرماهیان و توان تولید 

باشند. این دستورالعمل به منظور بهره برداری کارشناسان، پژوهشگران علوم شیالتی و اکولوژی و ضروری می 
 همچنین سایر بهره برداران از منابع آبی تهیه گردیده است.

 
 :مسئولیت -5

و پرورش دهندگان ماهی می  تکثیرهره بردار در مباحث اکولوژی و بمجریان و مدیران  ،با کارشناسان

 باشد.
 
 
 اصطالحات: و هاواژه تعاریف، -6
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 :  روشها و وسایل نمونه برداری :روش کار  -7

 : ساکن های  آب

ا تحتت عنتوان   در آبهای ساکن نظير دریاچه ها ،تاالبها ،آببندان ها، استخرها و نيز دریاچه های مخزنی معموال از رسوبگيره

 متی  (Ekman Dredge)ترین رسوبگيرها ،نمونه بردار اکمن  استفاده ميشود. یکی از متداول  (Dredge)کلی گراب 

توان در اطراف آن وزنه هایی  باشد که برای بررسيهای کمی بکار ميرود. برای اطمينان از نفوذ مناسب دستگاه در بستر ، می

درصد حجم آن باشددر آنصتورت نمونته بابتب ببتول      02تا  02آوری شده توسط گراب اگر مقدار رسوب جمع  .را تعبيه کرد

آن را از  است.حال آرواره های دستگاه را باز نموده و برای کاهش حجم نمونه و جدا نمودن ذرات و رسوبات و مواد اضتافی، 

وری کترده و دالتب فترف نمونته     دهيم . محتوای بابيمانده نمونه را جمع آ ميکرون عبور می 022با چشمه های  كیك ال

تخليه نموده و سپس با انواع تثبيت کننده های مناسب تثبيت ميشتوند. بته فترف نمونته برچستب مربوطته را کته حتدابب         

چسبانند.دستتگاه اکمتن ممکتن استت در      ، میةن ثبت شدآمشخصات نمونه و محب نمونه برداری و زمان نمونه برداری در 

است از انواع دیگر دستگاههای نمونه بردار سانتيمتر02*02 آن انداز ترین ولی معموال متداولسایزهای متفاوتی سالته شوند 

 اشاره نمود .  Van Veen Grabو رسوبگيرها می توان به :

است ،  به دليب وزن نسبتا زیاد عمال کار با آنها مشکب است   Petersonو  Ponarنمونه بردار های  –نمونه بردارها سایر

 شود. بجایی آنها بوسيله وینچ ها انجام میومعموالجا
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 ( برای نمونه برداری از آبهای ساکنGrabدستگاه گراب )

 

 

 

 :درآبهای ساکن  روش نمونه برداری

 انتخاب ایستگاههای مطالعاتی و تعيين تعداد تکرار مورد نياز در هر ایستگاه-1

 سترس رفتن به محب نمونه برداری توسط بایق یا شناور مورد د -0

 آماده نمودن دستگاه با باز کردن فکهای آنها -3

 پایين فرستادن الیروب تا برلورد به بستر  -4

 ين دستگاه بسته و رسوب جمع آوری ميشود،فکدر گراب اکمن توسط رها کردن وزنه و در سایرین توسط کشيدن طناب  -0

 باشدعمق مناسب وسطح  که دارای ب کشيدن گراب محتوی نمونه به سطح و تخليه آن در یك فرف یا سط -6

 ایجاد یك ترکيب همگن از رسوبات تخليه شده توسط له کردن کلوله های گلی و لجنی -7

 ميلی متری و جمع آوری مواد و محتویات الك و تخليه آن در فرف نمونه  0/2 كعبور محتوای فرف از ال-0
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 به منظور تثبيت نمونه ها %  4اضافه نمودن فرمالين -9

 (ینمونه بردارساعت برچسب زدن به فرف نمونه )ایستگاه ، شماره تکرار ،تاریخ نمونه برداری و محب نمونه برداری و  -02

 حمب به آزمایشگاه و بررسيهای آزمایشگاهی. -00

 

 

 

 : نمونه برداری از آبهای جاری
از نمونته بردارهتای    ،و هتدف بررستی   عمتق  ،برای بررسی فون ماکرو بنتوز آبهای جاری بسته به نوع بستر ، شدت جریان 

سی با هدف کمی انجام گيردیعنی بدست آوردن فراوانی در واحد سطح ، دستگاه نمونه بردار رمختلفی استفاده ميشود. اگر بر

باشد.این دستگاه از دو   سوربر یکی از وسایب نمونه برداری مناسب آبهای جاری با بسترهای سنگاللی ونسبتا پر جریان می

یتك  درميکترون   022یتا   302تور بيفی شکب با منافذ .سالته شده است  می باشند، چوب که در یك ضلع عمود برهمچهار

چهار چوب دیگر بر بستر برار گرفته وشخص نمونه . نصب استی که عمود بربستررودلانه برارداده می شود سمت چهارچوب

بدبت شستشو داده و موجتودات بنتيتك   محدوده آنرا بطعات و ذرات  سنگریزه ها وهت جریان آب سنگها وج لالفبردار در

 Nabavi) ميشوند. مساحت چهار چوب کف همان سطح نمونه برداری است . وحمب توسط جریان آب به انتهای تور شسته

,1988.) 

 

 ( برای نمونه برداری از آبهای جاریsurberدستگاه سوربر )
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 :تثبیت نمونه ها
ی که نمونه ها برای مدت نسبتا زیادی انبار م های بنتيك بخصوص هنگامی هایی که در لالل بررسییکی از مهمترین کار

دانيم اکثر این موجودات حساس بوده و بسرعت  زیرا همانگونه که می .عمب تثبيت نمونه ها می باشد ،شوند باید انجام پذیرد

 باه در برآورد های کمی و کيفی را فراهم می آورد. در بين آنها رخ ميدهد و موجبات اشکال و اشت  تغييرات جمعيتی

. عمال از این دو عبارت بصورت مترادف استتفاده متی    (Preservatives)ها ةدنگاهدارن (Fixative)فيکس کننده ها 

، تثبيت کننده ها هستند که برای کشتن و تثبيت نمونه ها در فيلد بکار ميرونتد   (Kahle)شود ولی فرمالين و محلول کال 

 شود. کند که برای ذليره نمونه ها بمدت طوالنی استفاده می در حاليکه اتانول بدرستی بر نگاه دارنده داللت می

 ( :سی وهفت درصد= محلول آبی فرمالدئيد درصد  022)فرمالين  درصد 02 فرمالين – 0           

ضتافه نمتود. فرمتالين    % ا022ميلی ليتر فرمالين 022ميلی ليتر آب را به 922حجم یك ليتر باید % به 02 برای تهيه فرمالين

شود ولی یك تثبيت کننده لوبی است که بطور وسيعی استفاده  اگرچه موجب از دست رفتن رنگ  و بی بوامی نمونه ها می

 شود . می

 کال در آب :  %02محلول
ميلی ليتتر(،   000) %022رمالينبسمت حجمی ف 6ميلی ليتر (،  092)% 90بسمت حجمی اتانول  00برای سالت یك ليتر =

ميلی ليتر(را بهم می افزاینتد.   070بسمت حجمی آب مقطر) 32ميلی ليتر(و 02یك بسمت حجمی اسيد اسيتيك گالشيال )

منتقب % 72محلول کال برای حشرات تثبيت کننده لوبی است ولی برای لرچنگ و نرمتنان فرف چند ساعت باید به الکب 

 شوند. 

ليتر می رسانيم(. یك نگاهدارنده لوب  0درصد را با آب به حجم  90ميلی ليتر الکب اتانول  702در آب: )  %  72آتانول  -3

بخصوص برای سخت پوستان و حشرات است اما برلالف فرمالين بافتها را تثبيت نمی کند . فایده اصتلی آن پتایين بتودن    

اهد بود. ایزوپروپيب الکب و متانب نيز گاهی متی توانتد   مقدارسميتش برای انسان است، اما مصرف حجم باالی آن گران لو

 . جایگزین آن شوند

 :عالمت گذاری نمونه ها

کيسه های پالستيکی نمونه یا فروف حمب نمونه ها باید عالمت گذاری و برچسب زده شود. برچسب یا عالمت نمونه باید 

 نهر و تاریخ نمونه برداری باشد . محب ایستگاه ،اسم دریاچه یا ،حاوی اطالعاتی چون شماره ایستگاه 
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 : بررسیهای آزمایشگاهی

ترین شتاله سيستتماتيك )بستته بته      سی و جداسازی شده وتاحد پایينرنمونه هایی که به آزمایشگاه منتقب ميشوند باید بر

رات و متواد  دهتيم تتا ذ   ميلی متری شستشو متی  0/2هدف تحقيق ( مورد شناسایی برار گيرند.ابتدا نمونه ها توسط الکهای 

سپس محتوای آن را به دالب یك سينی پهن و سفيدرنگ تخليه و  .اضافی موجود در نمونه ها و نيز فيکساتيو آن شسته شود

نمایيم. نمونه ها بدبت در زیر نور چراغ مطالعه از متواد و   ت  برای سهولت در جداسازی موجودات اندکی آب به آن اضافه می

ب آب ستطحی  ذگيرنتد. البتته پتس از جت     ده و توسط ميکرسکوپ مورد شناسایی بترار متی  دیتریتها ی زمينه  جداسازی ش

 زیتوده را نيز تعيين نمود.  اتوان وزن تری موجودات هر گروه توسط کاغذ لشك کن و توزین آنها می

 

 : فرمهای استاندارد صحرایی و آزمایشگاهی
نظتيم و تهيته فرمهتای مناستبی جهتت ثبتت لصوصتيات        مهرگان کفزی ، ت یك مطلب بسيار مهم در ارتباط با بررسی بی

محيطی مربوط به زیستگاه نمونه برداری شده و نيز فرمهایی جهت ثبت اطالعات حاصب از بررسی و شمارش نمونته هتا در   

 آزمایشگاه می باشد.  
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 : روش سنجش دانه بندی

    مواد آلی کبدانه بندی بستر و وبات جهت تعيين از رسدر ادامه نمونه برداری، مقداری از رسوب را بصورت تصادفی    

(Total organic matterبرداشت  گرد )تا ارتباط فراوانی موجودات با لصوصيات بستر مورد ارزیابی برار گيرد. دی 

درجه گذاشته تاکامال رطوبت آن گرفته شود . سپس  72درآون دردمای رسوب گرم( 02هت تعيين درصد دانه بندی )حدودا ج

ویك ليترآب افزوده ، گرم نمك هگزا متافسفات رابه آن  02گرم ازرسوب لشك شده رادردالب بشر یك ليتری ریخته و 00

با دستگاه هم دبيقه  00با توجه به نوع رسوب درمدت زمانساعت نمونه راجهت ربيق شدن  04بعداز می شود . به آن اضافه

، ميليمتر عبور می دهيم  260/2،  000/2،  002/2،  0/2،  0یی باسایز . وبا جریان مالیم آب از الك هازن مخلوط می کنيم

برارداده تا رسوب کامال لشك گردد. رسوب بابيمانده برروی الك را به صورت  022تا  72را دالب آون دردمای  . الك ها
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رسوبی که ازالك  هيم .گرم تعميم می د 022وجهت محاسبات بعدی به می شود ، وثبت نموده  وزن 220/2ترازوی  مجزا با

 .محسوب می گرددسيلت جزء بافت ها عبورکرده 

 (:TOMاندازه گیری موادآلی )
   می شود. نمونه برداریبصورت تصادفی  مختلف رسوب برداشت شده مجموع موادآلی ازسه بسمت به منظور اندازه گيری    

 . مقداری ازرسوب رادربوته چينیمی گيردورت اندازه گيری موادآلی موجود دررسوبات برحسب درصد وزن لشك رسوب ص

درجه برارداده تا رطوبت آن کامال  72ساعت دردالب آون دردمای  04منتقب کرده وبه مدت  C)که ببال توزین شده )

 6درجه به مدت 002( ودرکوره دردمای A)توزین  شده گرفته شود . پس ازگذشت زمان مربوطه ولشك شدن رسوب 

( وبدین ترتيب کاهش وزن بوته های Bبعد ازسردشدن دردیسکاتور، آنها راتوزین کرده ) می شود .     ساعت برارداده 

 (.Nabavi ,1988) ( را مشخص ميکند.TOM)موادآلی مقدار حاوی رسوبات نسبت به ببب ازسوزاندن آنها 

                     A – B 

%TOM = ---------------  * 100  
                  A – C 

 

 
Nabavi,S.M.B. , 1988.A comparision of foraminiferan community associated with 

a rang of sediment habitats Dept. of oceanography .Teresz (eds).Plenum press, 
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 :اجراییمهم نکات  -8

حتما باید آنها را با دبت به آزمایشگاه انتقال داده شده  و  ، نه ها نمونه برداری و فيکس نمودن نمو اتمام عمليات  پس از 
رار بحداکثر صرف مدت دو هفته بررسی و جداسازی گردد چون اگر نمونه ها بيش ازاندازه نگهداری  شود و مورد مطالعه 

 .احتمال لطا در بدست آوردن داده ها و آناليز آن وجود دارد نگرفته باشدن
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 :مستنداتو  منابع -9

 0370مختصری برچکونگی موجودات کفزی تاالب ) شهرام  عبدالملکی ( پایيز 
 0379شهرام عبدالملکی(  آذرماه  –)مریم فالحی گزارش دوره بنتوز 

 0306مطالعه موجودات کفزی جهت کار در آزمایشگاه  )شهرام عبدالملکی ( فروردین 


