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ارزيابي زيستي رودخانه چشمه كيله تنكابن(استان مازندران) با استفاده از شاخص هاي 
 زيستي، ساختار جمعيتي و زيتوده اي درشت بي مهرگان كفزي 

 )1(جواد مسگران كريمي؛ )3(هدايتي فردمسعود ؛ )2(حميدرضا عليزاده ثابت؛ *)1(روح اهللا عباسپور

Roholla.Abbaspour@Gmail.com                      

 1616ايران، صندوق پستي : باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسالمي الهيجان،- 1

   46815/467ايران، صندوق پستي : عضو هيات علمي مركز تحقيقات ماهيان سردابي كشور، تنكابن، - 2
  163، ايران، صندوق پستي :قائمشهر ، دانشگاه آزاداسالمي، واحدشيالت استاديار گروه - 3

  1390 اسفندتاريخ پذيرش :                             1389 ديتاريخ دريافت : 

  چكيده
رودخانه چشمه كيله در حوزه جنوبي درياي خزر به عنوان يك زيستگاه بسيار مهم و با ارزش براي مهاجرت و زاد آوري گونه هاي با        

از اهميت بسيار باالئي برخوردار  )Rutilus frisii kutum ( دو ماهي سفي ) trutta caspius Salmo (ارزش شيالتي نظير ماهي آزاد
در سال  تنكابن –مهرگان كفزي رودخانه چشمه كيله  بررسي ساختار جمعيتي و زيتوده اي درشت بيبوده است. در پژوهش حاضر به 

متر مربع و در سه تكرار صورت  1/0در چهار ايستگاه و بصورت ماهانه طي دوازده نوبت نمونه برداري با سوربر سطح  1390-1389
در بررسي كفزيان درصد  تثبيت و در آزمايشگاه جداسازي و شمارش گرديد.  4نمونه هاي جمع آوري شده توسط فرمالين گرفت. 

نتايج نشان . راسته و شش رده شناسايي شد كه در ميان آنها الرو حشرات آبزي بيشترين تنوع را داشته اند 15به  خانواده متعلق 47رودخانه 
 ,Diptera راسته هايو  2و1در ايستگاه هاي  ,Ephemeroptera, Trichoptera  Dipteraمي دهد كه بطور متوسط راسته هاي

Ephemeroptera  رده وOligochaeta  راسته هاي )Haplotaxida  (Tubificida, Lumbricida, Lumbriculida,  در
با ميانگين  4گرم بر متر مربع بيشترين ميزان زيتوده كفزيان و ايستگاه  07/9با  1غالبيت داشتند. نتايج نشان داد كه ايستگاه   4و  3ايستگاه 

حداكثر فراواني كل جانداران در اين خود اختصاص داده اند.  گرم بر متر مربع از كمترين ميزان زيتوده كفزيان در كل سال را به 11/1وزن 
آزمون كروسكال واليس راسته هاي شاخص  درصد بود. 16با   4درصد و حداقل فراواني مربوط به ايستگاه  44با  1مدت مربوط به ايستگاه 

در طول سال  ،Otherت عنوان و راسته هاي ديگر تح  Plecoptera, Trichoptera, Ephemeropteraراسته بي مهرگان كفزي
در  Chironomidaeاما خانواده  مي باشد )P>05/0(درصد 95نشان دهنده وجود اختالف معني دار بين ايستگاه ها در سطح اطمينان 

ايستگاه در طول سال اختالف معني داري بين ايستگاه ها نشان نداد. باالترين ميانگين شاخص هاي زيستي مارگالف و تنوع شانون  چهار
اختصاص داده شده است. بر اساس شاخص تنوع شانون وينر، روند   4و پايين ترين امتياز مربوط به ايستگاه  1وينر مربوط به ايستگاه 
  نتوزها در چهار ايستگاه بسيار جزيي و اندك بوده است.تغييرات تنوع ماكرو ب

  
  .رودخانه چشمه كيله، ساختار جمعيتي، زيتوده، ماكروبنتوز: كلمات كليدي
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  .مقدمه1
مطالعات زيستي و بوم شناختي منابع آب اساسي ترين مبحـث       

در تحقيقات و بررسي هاي علمـي اكوسيسـتم هـا محسـوب مـي      
دخانـه هـا نـه تنهـا در تشـخيص سـالمت       شود. بررسي نهرها و رو

ي اكوسيستم ها مهم اند،  بلكه مي توانند نشانگر فشار هاي احتمال
يكي از بهترين روش هاي ). 24( وارده از محيط اطراف نيز باشند

 عملي و به صرفه اقتصادي جهت تعيين سالمت اكولـوژيكي آب 
ت ها و تعيين اينكه آيا فعاليت هاي انساني موجـب كـاهش كيفيـ   

). 16( ارزيـابي و پـايش بيولـوژيكي مـي باشـد      ها مي شـود،  آب
اكوسيستم هاي رودخانه اي به گونه اي موجودات زنده ساكن در

دقيق و حساس شرايط كيفـي آب هـا را در هـر منطقـه از كشـور      
ترسيم نموده و همچنين مي تـوان از آنهـا بـه عنـوان يـك عامـل       

تعيـين نمـود. ايـن    كارا، روند تغييرات در وضعيت كيفـي آب را  
موجودات كفزي با ايفـاي نقـش هـاي مختلـف سـهم مهمـي در       
ايجاد تعادل اكوسيستم مربوطه دارنـد. ايـن موجـودات جزئـي از     
زنجيره غـذايي زيسـتگاه هـاي آبـي مـي باشـند كـه نيـاز غـذايي          

آورده مـي نماينـد و   بسياري از گونه هاي آبزي بويژه ماهيان را بر
و مـواد غـذايي اثـر مـي گذارنـد.       بدين ترتيب در چرخـه انـرژي  

 موجودات كفري باعث معدني شدن مواد آلي شده و همچنين به
عنوان دومين يا سومين سطح غذايي مورد اسـتفاده سـاير آبزيـان    
قرار گرفته و مي توانند به عنوان نمايه اي از ميزان كـل توليـدات   

ماكرو بنتوز ها به عنوان يك شاخص زيستي ). 8محسوب شوند (
ان كننده شرايط حاكم بر محيط زندگي خود هستند واز سـوي  بي

اي و همچنـين ماهيـان رود   ديگر در رژيم غذايي ماهيان رودخانه
كوچ دريايي نقش بـه سـزايي دارنـد. بـدين جهـت تعيـين تنـوع،        
فراواني و تغييرات فصلي آنها نقش به سزايي در تعيين توان توليد 

دخانـه از نظـر آلـودگي و    طبيعي نهايي رودخانه، تقسيم بندي رو
از آنجايي كه ). 2قضاوت نهايي بر اين اكوسيستم خواهد داشت(

تغذيه ماهيان در گستره منابع آبي اكثراً از كفزيان است، از اينـرو  
مطالعه آنها مي تواند در مديريت اكوسيستم هاي آبي از اهميـت  
ويژه اي برخوردار باشد. مطالعه اجتماعـات كفـزي بـه خصـوص     

ميزان زيتوده و توليد ثانويه آن ها بـه دليـل اهميـت و نقـش     تعيين 
اين موجودات در زنجيره غذايي اليـه بنتيـك، مـي توانـد نشـانگر      
ميزان حاصلخيزي بستر دريا باشد و با توجه به اينكه مستقيماً مورد 
تغذيه ماهيان و ميگو و ساير آبزيان كفـزي قـرار مـي گيرنـد، مـي      

، پتانسيل ذخايري مانند مـاهي و ميگـو   نهاوان با استفاده از توليد آت
) و به عنوان شاخصي بـراي  3را در منطقه مورد نظر، برآورد نمود(

ي و در نتيجه تبع آبي و ارزيابي ظرفيت هاي شيالشناخت بيشتر منا
تعيين پتانسيل بهره برداري از ذخـاير كفزيـان مـورد اسـتفاده قـرار      

نشـان دادن   بي مهرگان كفـزي شـاخص هـاي خـوبي بـراي     گيرد. 
هـا  زيستگاه هاي آبي  به حسـاب مـي آينـد. زيـرا آن      تغييرات در

(عمق، سرعت، اندازه بستر، كيفيـت  فوق العاده به تغييرات فيزيكي
آب) حساس مـي باشـند. بـه عبـارت ديگـر آن هـا شـاخص هـاي         

  ).23،22( ساختار و عملكرد يك اكوسيستم آبي مي باشند
بيش از ديگر صوصيات خاص، اين جانداران به دليل داشتن خ    

(ماهيان و جلبك ها) در ارزيابي بوم شناختي  جانداران آبزي
اكوسيستم هاي آبي مورد توجه قرار ميگيرند. از جمله اين 

 ):25( توان به موارد زير اشاره كرد ويژگي ها مي

غناي گونه اي بااليي داشته كه عكس العمل هـاي متفـاوتي را    -1
  دهند. از خود نشان ميدر قبال عوامل محيطي 

ساكن مي باشند، بنابراين با توجه به وجود يا عدم وجـود آنهـا    -2
  امكان تعيين حدود آشفتگي ها وجود دارد.

دهند،  تغييرات محيطي را به صورت دوره ايي نمايش مي - 3
بي مهرگان  يعني برخالف اندازه گيري هاي فيزيكي و شيميايي،

مطالعات  .ان نمونه برداري نيستندكفزي فقط گوياي وضعيت زم
كي مختلفي توسط برخي محققان بر روي رودخانه هاي يبيولوژ

ارزيابي زيستي  تعداري از محققينمختلفي انجام شده است. 
استان مازندران) با استفاده از  –رودخانه السم(شهرستان آمل
). 6مهرگان كفزي را انجام دادند( ساختار جمعيت بزرگ بي

رودخانه چافرود در شمال  طرفي برخي از محققيناز همچنين 
ايران (استان گيالن) را بر اساس ساختار جمعيت بزرگ بي 

زيتوده و ، محققين .)4( مهرگان آبزي مورد ارزيابي قرار دادند

  ...ارزيابي زيستي رودخانه چشمه كيله تنكابن                                                                                      و همكاران              عباسپور
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). 1را برآورد نمودند( توليد در رودخانه هاي آغشت و كردان
استفاده  از ارزيابي زيستي براي تعيين كيفيت آب محققين ديگر

  ).29كردند(
دو شاخه اصلي بنام هاي دوهزار و سه  از رودخانه چشمه كيله    

هزار تركيب يافته است كه از ارتفاعات بلند تخت سليمان، 
گيرند. رودخانه سه هزار از جمله  الموت و خشچال سرچشمه مي

رودخانه هاي پرآب و بزرگي بوده كه پس از تالقي با رودخانه 
 ورد.آ ولمرود، رودخانه چشمه كيله را بوجود ميهاي دوهزار و 

اين رودخانه عالوه بر داشتن ماهيان بومي مثل قزل آالي خال 
قرمز، سس ماهي، ميزبان ماهيان مهاجر آنادروم در فصول تكثير 

باشد كه شاخص آن ماهي ريزي مي(بهاره و پائيزه) جهت تخم
سفيد ) و ماهي trutta caspius Salmo(آزاد درياي خزر

)Rutilus frisii kutumباشند. بر همين اساس سازمان ) مي
متري مصب  500شيالت ايران با استقرار كانتينر در فاصله حدود 

(بهار و پائيز)  ن رودخانه هر ساله در فصول تكثيردريا در اي
نمايد و هر مبادرت به صيد مولدين  ماهي آزاد و ماهي سفيد مي

ه ماهي آزاد براي بازسازي ذخاير هزار عدد بچ 300ساله حدود 
و از ديدگاه  طبيعي آن، در اين رودخانه رها سازي نموده است

هاي متعددي در زمينه توليد گوشت ماهي  ، كارگاهتجاري نيز
 ند.ا قزل آالي رنگين كمان در باال دست مسير اين رودخانه فعال

 با توجه به توسعه مناطق شهري و روسـتائي واحـدهاي صـنعتي و   
معدني و اراضي كشاورزي، مسئله آلودگي محيط زيست اهميت 
بيشتري پيدا مي كند. از منـاطقي كـه همـواره در معـرض ورود و     
تخليه ضايعات قرار دارند رودخانه ها هستند كه نقـش عمـده اي   

مهرگان كفزي بـر  ). استفاده از بي19( در پراكنش آلودگي دارند
هايي كه تحـت تـاثير   نهاين فرض استوار است كه نهرها و رودخا

هاي كفزيان بيشتري داشته و گونـه عوامل آالينده نيستند تاكسون
هاي غير مقاوم در آنها غالبيت دارند و برعكس آنهايي كه تحت 

هـاي مقـاوم   تنوع كمتري داشته و گونـه  فشار آلودگي قرار دارند
زيستي رودخانه  ). اهدف اين پژوهش به بررسي11،23( اندغالب

ــا اســتفاده از ســاختار   چشــمه ك ــدران) ب ــه تنكــابن (اســتان مازن يل

همچنين بررسي  جمعيتي و زيتوده اي درشت بي مهرگان كفزي و
شاخص هـاي زيسـتي تنـوع، صـورت     كيفي رودخانه با استفاده از 

  گرفت.

    .مواد و روش ها2
از رودخانه هاي مهم حوزه آبريز دريـاي  رودخانه چشمه كيله       

رودخانـه داراي  ايـن  خزر بوده و در شهرستان تنكـابن قـرار دارد.   
آب دائمي است و بسـتر آن تـا نزديكـي دريـا داراي شـيب تنـد و       

وده و وسـعت  كيلـومتر بـ   80مـي باشـد. طـول رودخانـه    سنگالخي 
كيلومتر مربع مـي باشـد كـه قسـمت      1350حوزه آبريز آن حدود 

آن كوهســتاني، مرتفــع و پوشــيده ار جنگــل بــوده و داراي  اعظــم
   .باراني و برفي است يمرژ
بررسي ساختار جمعيتي و زيتوده اي درشـت  در پژوهش حاضر    
به عنـوان يـك    تنكابن –مهرگان كفزي  رودخانه چشمه كيله  بي

مـدت  ه صورت گرفت. نمونـه بـردار ي بـ    منطقه ارزشمند شيالتي
لغايـت شـهريور    1389ماه از مهـر   12ماهانه (سال به صورت  يك

) توسـط نمونـه بـردار    1، شكل 1) در چهار ايستگاه (جدول 1390
متر مربع در سه تكرار بـه صـورت تصـادفي از     1/0سوربر با سطح 

بعـد از شسـتن سـنگ     ).10حاشيه و وسط رودخانه انجـام گرفـت(  
ــتر،       ــاش در بس ــاد اختش ــوربر وايج ــوآدرات س ــع در ك ــاي واق ه

يات را از تور سوربر به داخل تشت پالستيكي منتقل نموده و محتو
جلبـك هـا يـا     ،مواد ارگانيك بـزرگ نظيـر بـرگ هـا ،شـاخه هـا      

باقيمانده گياهان ماكروفيت را پس از شستن در تشت پالستيكي و 
حصول اطمينان از نبود كفـزي بـر روي آنهـا دور ريختـه شـد. در      

پالسـتيكي كـه بـر روي    خل دبه هاي ادامه محتويات تشت را به دا
، تاريخ و زمان نمونـه بـرداري ثبـت شـده اسـت، تخليـه       آنها محل

درصد  فيكس و به آزمايشگاه منتقل 4نموده و آن ها را با فرمالين 
در ابتدا محتويات داخل دبه هـاي پالسـتيكي را بـه داخـل       .گرديد
بوي فرمالين، آن را  ميكرون تخليه نموده و براي زدودن  500الك 

كامـل بـوي   شو مـي دهـيم.  بهتـر اسـت جهـت زدودن      آب شستبا 
  فرمالين و هيدراته شدن جانوران كفزي و جلوگيري از شناوري 
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دهد. هر چه مقدار عددي آن بيشتر باشد، حاكي از آن است  مي
 باشد مي كه بدنه آبي به لحاظ زيستي سالمت باالتري برخوردار

)30.(                                                D = (S – 1)/log2     
   s =  تعداد گونه     D = تعداد افراد گونه ها  

تجزيه و تحليل داده هاي بدست آمده با استفاده از  نرم افزار      
انجام شد. در اين نرم افزار به  16با ويرايش  SPSSآماري 

منظور بررسي اختالف معني دار شاخص هاي زيستي در بين 
 One Way(طرفه واريانس يك تجزيهايستگاه ها از 

ANOVA(  .بررسي اختالف معني  همچنين جهتاستفاده شد
دار فراواني و زيتوده در ايستگاه هاي مطالعاتي از آزمون غير 

قايسه ميانگين ها از وسكال واليس همچنين براي مپارامتريك كر
درصد صورت  5در سطح احتمال  (Duncan)آزمون دانكن

گرفت و محاسبه داده ها و ترسيم نمودار ها با بسته هاي نرم 
  .انجام پذيرفت  Excelافزاري

  نتايج .3
 كفزيان فون از نمونه برداري و بررسي ماه 12مدت در      

راسته و شش رده از  15 و خانواده 47 مطالعه مورد منطقة
 آن عمدة بخش كه شدند شناسايي كفزي مهرگان بي درشت

). تركيب 2دادند(جدول  تشكيل آبزي حشرات الرو را ها
نشان مي  1جمعيت راسته هاي بي مهرگان كفزي در ايستگاه

درصد بيشترين درصد جمعيت  33با  Dipteraدهد كه راسته 
 راسته هاي .اختصاص داده است كفزيان را به خود
Ephemeroptera  و Trichoptera   23درصد،  28با 

  Haplotaxida ( راسته هاي Oligochaetaو رده درصد، 
(Tubificida, Lumbricida, Lumbriculida,  با كمتر

). 2درصد در رده هاي پايين تر قرار مي گيرند(شكل  15از 
در بي مهرگان كفزي ميانگين ماهانه درصد فراواني جمعيت 

 23با  در بهمن ماهنشان داد كه بيشترين درصد فراواني  1ايستگاه 
 52 با  Dipteraراسته  2). در ايستگاه 6شكل( درصد مي باشد

بيشترين جمعيت راسته ها را به خود اختصاص داده است  ددرص
 ، راسته درصد 26با  Ephemeropteraو به همراه راسته 

Trichoptera  درصد و رده  11باOligochaeta 8 كمتر از با 
 درصد به عنوان جمعيت غالب اين ايستگاه محسوب مي شوند

). ميانگين ماهانه درصد فراواني جمعيت بي مهرگان 2(شكل 
درآبان نشان داد كه بيشترين درصد فراواني  2در ايستگاه كفزي 
   راسته ،3). در ايستگاه 6درصد مي باشد(شكل 24ماه با 

Diptera درصد جمعيت غالب  46همچنان با  2و1ه مانند ايستگا
، رده Ephemeropteraرا تشكيل مي دهد. و راسته هاي 

Oligochaeta   درصد و  9درصد، بيشتر از  34به ترتيب با
درصد در رتبه هاي پايين تر قرار مي  8با Trichoptera راسته 
). ميانگين ماهانه درصد فراواني جمعيت بي 2(شكل گيرند

نشان داد كه بيشترين درصد فراواني  3در ايستگاه مهرگان كفزي 
از  4). در ايستگاه 6(شكل  درصد مي باشد 17در بهمن ماه با 

مهرگان كفزي در اين  لحاظ تركيب جمعيت راسته هاي بي
اواني را درصد بيشترين درصد فر 63با Diptera ايستگاه راسته 

در كل سال به خود اختصاص داده است و راسته 
به ترتيب با   Oligochaetaو رده   Ephemeropteraهاي

). 2درصد جمعيت را تشكيل مي دهند(شكل 10درصد و 24
در ميانگين ماهانه درصد فراواني جمعيت بي مهرگان كفزي 

با در فروردين ماه نشان داد كه بيشترين درصد فراواني  4ايستگاه 
 ). ميانگين ساالنه درصد فراواني بي 6(شكل  درصد مي باشد 18

ايستگاه نشان داد كه  4مهرگان كفزي رودخانه چشمه كيله در 
 27با  Ephemeropteraدرصد، راسته  46با   Dipteraراسته 

درصد و راسته  14با  Trichopteraدرصد، راسته 
Tubificida  راواني درصد بترتيب از بيشترين درصد ف 9با
). در ميان راسته هاي مهم بي مهرگان 5(شكل  برخوردار است

 ,Trichopteraكفزي رودخانه چشمه كيله از قبيل

Ephemeroptera, Plecoptera   و ساير راسته ها كه به
صورت تصادفي در ايستگاه هاي مطالعاتي و در طي فصول 

خانواده قلمداد شدند و  Othersموجود بوده اند و تحت عنوان 
Chironomidae  به صورت مجزا تحت آزمون قرار گرفتند. بر

اساس آزمون كروسكال واليس زيتوده آنها در بين چهار ايستگاه، 
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دهد. هر چه مقدار عددي آن بيشتر باشد، حاكي از آن است  مي
 باشد كه بدنه آبي به لحاظ زيستي سالمت باالتري برخوردار مي

)30.(                                                D = (S – 1)/log2     
   s =  تعداد گونه     D = تعداد افراد گونه ها  

تجزيه و تحليل داده هاي بدست آمده با استفاده از  نرم افزار      
انجام شد. در اين نرم افزار به  16با ويرايش  SPSSآماري 

منظور بررسي اختالف معني دار شاخص هاي زيستي در بين 
 One Way(طرفه واريانس يك تجزيهايستگاه ها از 

ANOVA(  .بررسي اختالف معني  همچنين جهتاستفاده شد
دار فراواني و زيتوده در ايستگاه هاي مطالعاتي از آزمون غير 

قايسه ميانگين ها از وسكال واليس همچنين براي مپارامتريك كر
درصد صورت  5در سطح احتمال  (Duncan)آزمون دانكن

گرفت و محاسبه داده ها و ترسيم نمودار ها با بسته هاي نرم 
  .انجام پذيرفت  Excelافزاري

  نتايج .3
 كفزيان فون از نمونه برداري و بررسي ماه 12مدت در      

راسته و شش رده از  15 و خانواده 47 مطالعه مورد منطقة
 آن عمدة بخش كه شدند شناسايي كفزي مهرگان بي درشت

). تركيب 2دادند(جدول  تشكيل آبزي حشرات الرو را ها
نشان مي  1جمعيت راسته هاي بي مهرگان كفزي در ايستگاه

درصد بيشترين درصد جمعيت  33با  Dipteraدهد كه راسته 
 راسته هاي .كفزيان را به خود اختصاص داده است

Ephemeroptera  و Trichoptera   23درصد،  28با 
  Haplotaxida ( راسته هاي Oligochaetaو رده درصد، 

(Tubificida, Lumbricida, Lumbriculida,  با كمتر
). 2يرند(شكل درصد در رده هاي پايين تر قرار مي گ 15از 

در ميانگين ماهانه درصد فراواني جمعيت بي مهرگان كفزي 
 23با  در بهمن ماهنشان داد كه بيشترين درصد فراواني  1ايستگاه 

 52 با  Dipteraراسته  2). در ايستگاه 6شكل( درصد مي باشد
بيشترين جمعيت راسته ها را به خود اختصاص داده است  ددرص

 ، راسته درصد 26با  Ephemeropteraو به همراه راسته 

Trichoptera  درصد و رده  11باOligochaeta 8 كمتر از با 
 درصد به عنوان جمعيت غالب اين ايستگاه محسوب مي شوند

). ميانگين ماهانه درصد فراواني جمعيت بي مهرگان 2(شكل 
درآبان نشان داد كه بيشترين درصد فراواني  2در ايستگاه كفزي 
   راسته ،3). در ايستگاه 6درصد مي باشد(شكل 24ماه با 

Diptera درصد جمعيت غالب  46همچنان با  2و1ه مانند ايستگا
، رده Ephemeropteraرا تشكيل مي دهد. و راسته هاي 

Oligochaeta   درصد و  9درصد، بيشتر از  34به ترتيب با
درصد در رتبه هاي پايين تر قرار مي  8با Trichoptera راسته 

). ميانگين ماهانه درصد فراواني جمعيت بي 2(شكل رندگي
نشان داد كه بيشترين درصد فراواني  3در ايستگاه مهرگان كفزي 
از  4). در ايستگاه 6(شكل  درصد مي باشد 17در بهمن ماه با 

مهرگان كفزي در اين  لحاظ تركيب جمعيت راسته هاي بي
د فراواني را درصد بيشترين درص 63با Diptera ايستگاه راسته 

در كل سال به خود اختصاص داده است و راسته 
به ترتيب با   Oligochaetaو رده   Ephemeropteraهاي

). 2درصد جمعيت را تشكيل مي دهند(شكل 10درصد و 24
در ميانگين ماهانه درصد فراواني جمعيت بي مهرگان كفزي 

ماه با در فروردين نشان داد كه بيشترين درصد فراواني  4ايستگاه 
 ). ميانگين ساالنه درصد فراواني بي 6(شكل  درصد مي باشد 18

ايستگاه نشان داد كه  4مهرگان كفزي رودخانه چشمه كيله در 
 27با  Ephemeropteraدرصد، راسته  46با   Dipteraراسته 

درصد و راسته  14با  Trichopteraدرصد، راسته 
Tubificida  درصد بترتيب از بيشترين درصد فراواني  9با
). در ميان راسته هاي مهم بي مهرگان 5(شكل  برخوردار است

 ,Trichopteraكفزي رودخانه چشمه كيله از قبيل

Ephemeroptera, Plecoptera   و ساير راسته ها كه به
صورت تصادفي در ايستگاه هاي مطالعاتي و در طي فصول 

خانواده قلمداد شدند و  Othersت عنوان موجود بوده اند و تح
Chironomidae  به صورت مجزا تحت آزمون قرار گرفتند. بر

اساس آزمون كروسكال واليس زيتوده آنها در بين چهار ايستگاه، 
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نشان  )P>05/0( درصد 5تفاوت معني داري را در سطح احتمال 
گرم بر متر مربع  07/9با  1داده است. نتايج نشان داد كه ايستگاه 

 11/1با ميانگين وزن  4بيشترين ميزان زيتوده كفزيان و ايستگاه 
گرم بر متر مربع از كمترين ميزان زيتوده كفزيان در كل سال را 

). ميانگين ماهانه زيتوده بي 3به خود اختصاص داده است(شكل 
گرم  69/5ايستگاه نشان داد كه ماه بهمن با  4ر مهرگان كفزي د

از كمترين ميزان  49/0بر متر مربع از بيشترين و ماه ارديبهشت با 
). آزمون كروسكال واليس 3(شكل  زيتوده برخوردار است

 ,Plecopteraراسته راسته هاي شاخص بي مهرگان كفزي

Trichoptera Ephemeroptera, Other  در طول سال
ه وجود اختالف معني دار بين ايستگاه ها در سطح نشان دهند
خانواده  امامي باشد  )P>05/0( ددرص 95اطمينان 

Chironomidae  ايستگاه در طول سال اختالف  چهاردر
با توجه به آزمون دانكن  .معني دار بين ايستگاه ها نشان نداد

 4با ايستگاه  1بين ايستگاه هاي  Ephemeropteraراسته 
فراواني ساالنه  ميانگينتفاوت معني دار وجود دارد. باالترين 

عدد  5/2554با  1به ايستگاه  ، مربوطEphemeropteraراسته 
عدد  8/785با  4در متر مربع و كمترين ميانگين مربوط به ايستگاه 

با توجه به آزمون دانكن راسته ).  4(شكل  در متر مربع مي باشد
با  4ايسستگاه  ,Plecoptera Trichoptera, Otherهاي 

) تفاوت معني داري دارد. باالترين 3بجز ايستگاه ( همه ايستگاه
به ايستگاه  ، مربوطPlecopteraفراواني ساالنه راسته  ميانگين

عدد در متر مربع و كمترين ميانگين مربوط به ايستگاه  8/35با  2
 ميانگين.  باالترين )4عدد در متر مربع مي باشد (شكل  8/4با  4

با  1به ايستگاه  ، مربوطTrichopteraفراواني ساالنه راسته 
 4عدد در متر مربع و كمترين ميانگين مربوط به ايستگاه  1/2075

ميانگين ). باالترين 4(شكل  عدد در متر مربع مي باشد  5/96با 
عدد  88/2552 با  1 به ايستگاه  مربوط Otherفراواني ساالنه 

 27/405با  4در متر مربع و كمترين ميانگين مربوط به ايستگاه 
عدد در متر مربع مي باشد. با توجه به آزمون دانكن خانواده 

,Chironomidae  بين ايستگاه ها تفاوت معني دار وجود

دد در ع 5/2207 با  2 به ايستگاه  مربوط ندارد. باالترين ميانگين
عدد در متر  41/1340با  3ايستگاه  درمتر مربع و كمترين ميانگين 

مهرگان  بي راسته هاي مربع مي باشد. ميانگين ساالنه فراواني
 4ايستگاه نشان مي دهد كه حداكثر فراواني در  4دركفزي 

 خانواده11). 4(شكل  مي باشد Dipteraايستگاه مربوط به راسته 

 و  Chironomidaeخانوادة  كه دندش شناسايي راسته اين از

Simuliidae كلدرصد   96بيش از  و داشته را سهم بيشترين 

دادند. ميانگين  تشكيل ها ايستگاه تمام در را راسته اين اعضاي
مهرگان كفزي نشان مي دهد كه   ساالنه درصد فراواني بي

درصد،  23با  2درصد از بيشترين و ايستگاه 44با  1ايستگاه 
درصد از كمترين درصد 16با  4درصد و ايستگاه  17با  3 ايستگاه

بر اساس شاخص تنوع  . فراواني در طول سال برخوردار است
شانون وينر، روند تغييرات تنوع ماكرو بنتوزها در چهار ايستگاه 

شاخص تنوع شانون در ايستگاه . بسيار جزيي و اندك بوده است
تفاوت معني داري را  ها ي مطالعاتي رودخانه چشمه كيله تنكابن

ايستگاه ميانگين شاخص  چهاربر اساس آزمون دانكن  نشان نداد.
داراي اختالف معني دار مي  4با ايستگاه  1ايستگاه مارگالف، 

ايستگاه  4در شانون وينر و مارگالف ميانگين شاخص باشد. 
  نشان داده شده است.  7شكل رودخانه چشمه كيله تنكابن در 

  . بحث4
حشـرات آبـزي، موجـودات غالـب فـون       نتايج نشـان داد كـه        

دند كـه بـا نتـايج برخـي     كفزيان رودخانه چشمه كيله را تشكيل دا
ــابه اســـت  ــين مشـ ــتگاه 5،15( محققـ ــاي 1). در ايسـ ــانواده هـ خـ

Simulidae, Nanidae Tubificidae, Baetidae, 
Chironomidae, Hydropsychidae,   از بيشترين فراوانـي

كـه   1چـون ايسـتگاه    نسبت به ساير ايستگاه ها برخـوردار هسـتند.  
هزار مي باشد، بـه دليـل   حاصل تالقي رودخانه هاي دوهزار و سه 

وجود مزارع پرورش ماهي در باال دست اين ايستگاه، پـس مانـده   
 هــاي غــذايي و مــواد حاصــل از فعاليــت متابوليــك مــاهي كــه بــه

صــورت مــوادآلي معلــق در آب وجــود دارد باعــث افــزايش ايــن 
   شدهخانواده ها كه رفتار تغذيه اي جمع كننده و فيلتر فيدر دارند، 
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هاي مختلف رودخانه چشمه كيلهمهرگان كفزي در ايستگاههاي بيتركيب جمعيت ساالنه راسته :2شكل  

 

 

ميانگين ساالنه و ماهانه زيتوده بي مهرگان كفزي   :3شكل   
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ايستگاه رودخانه چشمه كيله تنكابن 4در شانون وينر و مارگالف ميانگين شاخص  :7شكل   

خانواده هاي بي مهرگان كفزي شناسايي شده در ايستگاه هاي مطالعاتي رودخانه چشمه كيله تنكابن  - 2جدول   

 رده راسته خانواده رده راسته خانواده

Hydropsychidae Trichoptera Chironomidae   

Hydroptilidae Tipulidae   
RhyacophilidaeAthericidae   

Polycentropodidae insectaSimuliidae   
Sericostomatidae Belphariceridae Diptera  

Limnephilidae Ceratopogoniidae   
Brachycenteridae Dolichopodidae   
Glossosomatidae Tabaniidae   
Lepidostomatidae Psychodidae 

Stratiomyidae 
Gomphidae Odanata Empididae  insecta 

 
Valvatidae 

 
Porosobranchiata 

 Perlidae  
Choloroperlidae 

Hydrobiidae GastropodaPerlodidae Plecoptera 
 

 

Limnaeidae Pulmonata Nemouridae   
Planorbidae Leucteridae   

Physidae Heptageniidae  

SphaeridaeLamellibranchiata Bivalvia Baetidae   
Gammaridae Amphipoda Crustacea Ephemerllidae   

Lumbriculidae Lumbriculida  
 
 
 
Oligochaeta

Caenidae Ephemeroptera  
 

Leptophlebidae 
 LumbricidaeLumbricida 

 
Haplotoxidae Haplotaxida Oligoneuridae   

Naidida Tubificida 
 

Hydraenidae  
Coleoptera Tubificidae 

PlanaridaeTricladida urbellaria Elmidae   
 

1ايستگاه  2ايستگاه  3ايستگاه  4ايستگاه 
شانون وينر 1.94 1.6 1.63 1.45

مارگالف 2.16 1.96 1.79 1.64
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 در تغييـر  موجـب و به تدريج در پايين دست كاهش ميابـد و      

ب ابا بررسي اثرات پسمحققين  ). 14،26( گردد مي كفزيان فون
مزارع پرورش ماهي قزل آال بـر روي كيفيـت آب رود خانـه دو    
هزار تنكابن بر اساس مطالعات فـون كفزيـان رودخانـه بـه نتـايج      

بـر روي مزرعـه پـرورش     اي ). در مطالعه 7( مشابهي دست يافت
در ايسـتگاه هـاي    Baetidaeنواده افز ايـش خـا   ،ماهي ريبوتك

شـاخص   )، 28( گـزارش شـده  پايين دست مزرعه پرورش ماهي 
تنوع شـانون در ايسـتگاه هـا ي مطالعـاتي رودخانـه چشـمه كيلـه        

. بــا ارزيــابي رودخانــه نــدادتنكــابن تفــاوت معنــي داري را نشــان 
بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه افـزايش بـيش از حـد         محققـين  دوهزار 
بدليل آلودگي بـاال تـاثير بسـزايي بـر روي       Naididaeخانواده 

 1اين تحقيق با وجـود اينكـه ايسـتگاه     ) كه در7تنوع مي گذارد(
ل بـ اير ايستگاه ها دارد ولـي درصـد قا  نسبت به سرا بيشترين تنوع 

را به دليل بـار   Simullidaeو   Naididae توجهي از خانواده
مواد آلي ناشي از مزارع پرورش ماهي در باال دست اين ايسـتگاه  
بخود اختصاص مي دهد كه اين عامل باعث مي شـود كـه تنـوع    
بنتيك آن نسبت به ساير ايستگاه ها مشـهود نباشـد و بـا اخـتالف     
جزيي از ساير ايستگاه ها بيشتر باشد. برخـي محققـين بـا محاسـبه     

ــر روي  ــراي  ايــن شــاخص ب ــه ترســنجيكا در صربســتان ب رودخان
ارزيابي اثر پسĤب مزرعه پرورش ماهي ريبوتك بـه نتـايج مشـابه    

). محققيني براي ارزيابي 28( در برخي از ايستگاه ها دست يافتند
اثرات آلـودگي مـواد آلـي بـر روي سـاختار جمعيتـي منـابع آب        

باشـد   1عنوان كردند كه هرگـاه شـاخص تنـوع شـانون كمتـر از      
 اكوسيسـتم در وضـعيت نسـبتاً    3-1آلوده، بـين   سيستم شديداًاكو

ــتر از   ــاه بيش ــوده و هرگ ــت   3آل ــوده اس ــر آل ــد غي ). در 29( باش
مطالعات انجام شده در رودخانه چشـمه كيلـه و بررسـي ميـانگين     
شاخص شانون در طول مدت بررسي نشان داد كه تمـام ايسـتگاه   

 )17ي از محققـين( تعـداد آلوده به سر مي برند.  در وضعيت نسبتاً
ــدا   ــور در اين ــه وايــت ري ــر روي رودخان  كــه مطالعــات خــود راب
ياناپليس انجام دادند،  نشان داد كه شاخص هاي تنـوع بـه نسـبت    
ديگر شاخص ها داراي كمترين فايده در بررسي هاي كيفي مـي  

) 17( باشند و هيچگاه به تنهايي قادر به تعيـين كيفيـت آب نيسـتند   
هم حاكي از ايـن موضـوع دارد. نتـايج نشـان     كه نتيجه اين تحقيق 

 مي دهد كه هرچـه بـه پـايين دسـت نزديـك ميشـويم از شـاخص        
بدليل رژيـم متفـاوت    2در ايستگاه مارگالف كاسته مي شود. البته 

آبي اين رودخانه، جوامع بنتيك تا حدودي متمايز از دو سرشـاخه  
 مشخصـاً   Diptera. غالـب بـودن راسـته    ديگر ايجاد  شده است

 دو ايـن  كهSimuliidae و  Chironomidae  هاي خانواده

 مـي  نظـر  بـه  باشند، مي آلودگي به مقاوم هاي گروه از خانواده

 معلـق  ريـز  آلي مواد فيلتركنندة كه گروه اين تغذيه نوع رسد به

 مقـاوم  هـاي  گـروه  نسـبي  افـزايش  باشد. مرتبط ،هستند آب در

 نتيجـه  در و رودخانه اكوسيستم بر محيطي هاي فشار اثر نشانگر

 جبـران  و مصـرف  جهـت  در كفزيـان  جمعيـت  تركيب در تغيير

ز ويژگي هاي فيزيكـي آب ماننـد   بنابراين برخي ا. است آشفتگي
، سرعت و غيره  نيز در اين مناطق تحـت تـاثير قـرار گرفتـه و     دبي

ويژگي هاي كيفي زيسـتگاه و جوامـع بيولـوژيكي را بـا تغييراتـي      
يـت در تنـوع فـون و فلـور رودخانـه نقـش       مواجه سـاخته و در نها 

عمده اي دارد تغييراتي كه در تركيـب جمعيـت كفزيـان رخ مـي     
دهــد غالبــاً در پاســخ بــه عوامــل محيطــي و شــرايط اســترس زا در 

حشـرات آبـزي،    ).12( رودخانه حفظ تعادل اكولوژيكي مي باشد
موجودات غالب فون كفزيان رودخانه را تشكيل داده و در مناطق 

و بـرعكس   )EPT(ه گروه هاي حساس به آلودگي كـاهش  آلود
 Dipteraشــــــــــامل گــــــــــروه هــــــــــاي مقــــــــــاوم   

)Simullidae،Chironomidae ( )كـه ايـن   ) 5افزايش يافـت
موضوع در طول ايستگاه هاي رودخانه چشمه كيله به وضوح مـي  

% در 33بـا    Dipteraتـوان ديـد بـه طـوري كـه تغييـرات راسـته        
كــه  مــي رســد. نتــايج نشــان داد 4% در ايســتگاه 62بــه  1ايســتگاه 
درصــد از 16بــا  4درصــد از بيشــترين و ايســتگاه 44بــا  1ايســتگاه 

. معمـوالً در  كمترين درصد فراواني در طول سال برخوردار اسـت 
آب هاي جاري و نهرهايي كه شرايط زيستي خوب و محيط غيـر  

ناسبي در فراواني اين چهار گروه مهـم  آشفته دارند، شاهد توازن ت
)Ephemeroptera,Plecoptera,Trichoptera, 

٧٢  
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Chironomidae    افـزايش  6() از حشرات آبـزي مـي باشـيم .(
ــه موجــودات حســاس    (غيرمتعــارف تعــداد شــيرونوميد نســبت ب

(Ephemeroptera,Plecoptera,Trichoptera  ــانگر نشـ
آمده، هرچـه بـه    بر طبق نتايج بدست ).9استرس محيط مي باشد(

موجـودات  پايين دسـت ايسـتگاه هـا نزديـك ميشـويم از  ميـزان       
و به مقدار گروه هاي مقاوم افزوده شـده   حساس كاسته مي شود 

 اســت يكــي از عوامــل مهــم اســترس زا در مســير مــورد مطالعــه  
به دليل تغييرات كيفيت آب رودخانه پـس از عبـور از    4ايستگاه 

ــهري و ورود فاضــالب و  ــه ش ــهري و   منطق ــانگي و ش پســاب خ
همچنين احداث چهار پل ( پل مركز شهر، پـل جانبـازان قـديم و    
جديد و كمربندي برون شهري) در مسير رودخانه، كارخانه هاي 
شـن و ماســه، برداشـت مجــاز و غيـر مجــاز شـن و ماســه از بســتر     
رودخانه، كارگاه هاي ماشين شويي، بازار ماهي فروشان تنكـابن  

ي شـهري در اطـراف رودخانـه از جملـه عوامـل      و تخليه زباله ها
تاثير گذار بر فون بنتيـك و كيفيـت آب مـي باشـد كـه بـر روي       

است كه نشانگر افت كيفيت آب  مارگالف موثركاهش شاخص 
مي باشد. نتايج نشان داد كه فصل زمستان از بيشـترين زيتـوده در   

بــا بيشــترين  1بــين ايســتگاه هــا برخــوردار بــوده اســت. ايســتگاه  
 11/1بـا كمتــرين ميــانگين وزن   4و ايســتگاه  07/9يـانگين وزن  م

گرم بر متر مربع برخوردار است. باالترين ميانگين زيتوده كفزيان 
ــتگاه  ــاي  1در ايسـ ــانواده هـ ــه خـ ــوط بـ ، Lumbricidae مربـ

Lumbericulidae ،Naididae  از ردهOligochaeta،  
ــته  و  Diptera (Chironomidae, Simmulidae)راسـ
 Hydropsychidaeهاز خانواد كه اكثراً Trichopteraراسته

كـه   بيان كردنـد بر روي رود خانه ترسنجيكا مي باشد. در تحقيق 
ب پرورش ماهي ريبوتك اافزايش ميزان بار مواد آلي ناشي از پس
 كه بـا نتـايج  ) 28( اه استبا افزايش ميزان زيتوده در كفزيان همر

ــن ــتگاه   اي ــق در ايس ــابهت دارد. 1تحقي ــرات و   مش ــابراين تغيي بن
استرس هاي موجود در مسير رودخانه چشـمه كيلـه، در تركيـب    
جمعيت كفزيان تغيير ايجاد  نموده و درصد فراواني گـروه هـاي   

مقاوم و فيلترگر در اين رودخانه افزايش يافتـه  و از درصـد گـروه    
 هاي حساس به طور نسبي كاسته شده است.

 سپاسگزاري

ميـدانم كـه صـميمانه از زحمـات پرسـنل مركـز       در اينجا الزم      
تنكابن و رئيس مركز تحقيقـات  -بي كشورآتحقيقات ماهيان سرد

جناب آقاي دكتر صياد بوراني، بويژه از گـروه اكولـوژي، جنـاب    
آقاي دكتر عليزاده، مهنـدس مسـگران كريمـي، مهنـدس طـاولي،      

بـه خـاطر ياريشـان     مهندس صمدي و همچنين از مهندس موسوي
  تشكر نمايم. ن پروژهدر اي
    منابع

.تعيين زيتوده و 1379احمدي، م.: كرمي، م. و كاظمي، ر. ، - 1
، مجله منابع ليد در رودخانه هاي آغشت و كردانبرآورد تو

  .1،شماره 53طبيعي ايران، جلد 
. شناسائي موجودات شاخص 1380احمدي ، م. و نفسيي، م. ، - 2

   .240بي مهره آبهاي جاري انتشارات خيبر، ص 
. بررسي پراكنش و تعيين 1381باقري، س.؛ عبدالملكي،ش.، - 3

توده زنده بي مهرگان كفزي درياچه ارس. مجله علمي شيالت 
  .1-9ايران. ص 

. 1385قانع، ا؛ احمدي، م؛ اسماعيلي، ع و ميرزاجاني، ع. ،- 4
ارزيابي زيستي رودخانه چافرود(استان گيالن) با استفاده از 

وبنتوز، مجله علوم فنون كشاورزي و منابع ساختار جمعيت ماكر
  .  247-257طبيعي، سال دهم، شماره اول، صفحات 

.شناسايي ساختار جمعيت  1383قانع ساسان سرايي، ا.، - 5
ماكروبنتوزهاي رودخانه چافرود در استان گيالن با توجه به برخي 
عوامل كيفي آب( در محدوده روستاي اورمان مالل).پايان نامه 

  .98سي ارشد.دانشگاه تربيت مدرس.ص.كارشنا
. ارزيابي زيستي 1388كمالي، م،.اسماعيلي ساري، ع . - 6

استان مازندران) با استفاده از  –رودخانه السم (شهرستان آمل 
مهرگان كفزي، مجله علوم زيستي  ساختار جمعيت بزرگ بي

  .61-51الهيجان.صفحات 
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پسĤب مزارع پرورش به بررسي اثرات . 1389موسوي، م.س. ،- 7
ماهي قزل آال بر روي كيفيت آب رود خانه دو هزار تنكابن بر 

، پايان نامه كارشناسي اساس مطالعات فون كفزيان رودخانه
  تهران. -ارشد، دانشگاه علوم تحقيقات 

؛ ارزيابي اثرات خشكسالي بر 1384نظامي، ش و خارا، ح، - 8
تاالب امير  تنوع، تراكم، فرااني و پراكنش موجودات كفزي

 كاليه الهيجان، مجله علمي شيالت ايران، سال چهاردهم.

9-Barbour, M.T., Plafkin, J.L., Bardley, B.P., 
Graves, C.G. and Wisseman, R.W., 1998. 
Evaluation of EPTs rapid bioassesment metrics: 
Mertic redundancy and variability among 
reference stream sites. Environ Toxicol. 
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