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 1397 دادمرتاریخ پذیرش:            1397اردیبهشت  تاریخ دریافت:

 چکیده

تواند اطالعات دقیقی را درخصوص میزان آلودگی در اختیار سایر محققین قرار می کفزیان موجود در یک رودخانهبررسی سالیانه فون            

رود، هدف از این مطالعه بررسی ترکیب، فراوانی و تنوع زیستی جوامع به رودخانه گرگان های شهری و کشاورزیدهد. با توجه به ورود پساب

ساله بین دوره یکباشد. این مطالعه در طی یکعنوان بخشی از سطوح غذایی این اکوسیستم آبی بسیار پراهمیت میکفزیان در این رودخانه به

 1600بردار سوربر )با مساحت برداری با استفاده از نمونهیانه انجام گردید. نمونهصورت ماهایستگاه مختلف و به 5در 1388-89های سال

تنان های حلقوی، بندپایان و نرمهای کرمجنس شناسایی شدند که شاخه 16شاخه و  3تکرار انجام گردید. بر این اساس،  3مترمربع( با سانتی

 تنوع میزان ترینکم و پاییز فصل در 86/0 و 67/2 فصلی میانگین با تنوع میزان ترین. بیشترین جنس بودندجنس دارای بیش 9و  4، 3ترتیب با به

بر مبنای مقایسه جوامع کفزی، میانگین تراکم نهایی جمعـیت کفـزیان فـصول مختلف در . آمد دستهب تابستان فصل در 81/0 و 16/2 مقادیر با

دار ، ولی میانگین تراکم نهایی فصول مختلف با همدیگر دارای اختالف معنی(P<05/0)ود دار بهای مختلف دارای اختالف معنیبین ایستگاه

داری وجود های مختلف هیچ اختالف معنی(. برطبق این نتایج بین فاکتورهای دما، اکسیژن محلول و درجه اسیدیته ایستگاه<05/0Pنداشت )

بستگی فاکتورهای چنین آنالیز هم. هم(P<05/0)دار بود لف دارای اختالف معنیهای مخت(، ولی فاکتور عمق در بین ایستگاه<05/0Pنداشت )

 (. <05/0Pدار بود )بستگی معنیهای مختلف حاکی از عدم وجود رابطه هممختلف آب و تـراکم جمعیت کفزیان ایستگاه

 تراکم، تنوع زیستی، کفزیان، رودخانه گرگانرود، استان گلستان کلیدی: کلمات

 mehdi.adeli1361@chmail.ir: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

گروهی از موجودات  کفزیان در میان موجودات آبزی مختلف،       

زنده هستند که در سطح یا درون رسوبات منابع آبی و نزدیک به بستر 

کفزی مهرگان آبزیبرند. بیسر میهها بها، استخرها و رودخانهدریاچه

حساب زیستی به برای ارزیابی بستر رسوبات( بهترین شاخص )ساکن در

های ها حساس به واکنش در برابر مواد سمی و آلودگید زیرا آنآینمی

ها ترین روشترین و کم هزینهها سادهباشند. این شاخصمختلف می

صورت یک عدد واحد بیان جهت ارزیابی سریع منابع آبی بوده و به

طیف وسیعی  کفزی جوامع (.1390 ندوشن و همکاران،)موسوی شودمی

 ای را شامل ها از تمام سطوح تغذیهو باکتری از گیاهان، جانوران

شوند. گسترش جوامع موجود در این سطوح تقریباً همگی از بارش می

اجزای  ها،فیتوپالنکتون سقوط کند.می تبعیت هاآن سر باالی مواد

های متفاوت از انواع های مرده، فضوالت دفعی و فرممختلف پالنکتون

توان کفزیان را می .باشدز این موارد میصورت ذرات ریز امواد آلی به

ریزکفزیان تقسیم نمود. بنتوزها در  و کفزیان به دو گروه درشت

باشند که از آن جمله های آبی دارای چندین نقش مهم میاکوسیستم

ها، جابجایی و گردش مواد توان به نقش طعمه آبزیان بودن آنمی

زا زا و برونا منشأ درونغذایی در اکوسیستم آبی و تبدیل مواد آلی ب

عنوان دومین یا سومین چنین بهبه مواد معدنی اشاره نمود. کفزیان هم

ای نمایه عنوانتوانند بهمی و باشندسطح غذایی مورد استفاده آبزیان می

از میزان کل تولیدات و شاخصی برای کیفیت آب نیز محسوب بشوند 

(Sarkar ،2012بسیاری از بی .)تر از ی دارای اندازه بزرگمهرگان کفز

های شوند. اکثر گونهمی مسلح نیز دیدهغیر متر بوده و با چشمیک میلی

باشند، ولی ها میکفزی شامل حشرات آبزی یا الروهای آنمهرگانبی

ها زونمانند )حل تناننرم حلقوی(، یا های پهن)کرم ها مانندکرم انواعی از

های آبزی ی عنکبوتو حت ها(خرچنگ)دنناپوستان مسخت ها(،دفو ص

 های آبگیرند. جامعه کفزیان اکوسیستمنیز در این گروه قرار می

های حلقوی، های پهن، کرمشاخه کرم 4طور عمده شامل هشیرین ب

رود گرگان (.1390شاپوری و همکاران، ) تنان هستندبندپایان و نرم

های آالداغ این رود از کوهاشد. بهای ایران میترین رودخانهیکی از مهم

گیرد و جریان آب آن از مشرق به در منطقه بجنورد سرچشمه می

کیلومتر  300گرگان پس از طی حدود مغرب به سمت دریا است. رود

از مسیر پرپیچ و خم کوهستانی و صحرای کوکالن و شهر قدیمی 

، ان(گمیش)تپهکاووس و نیز دشت گرگان در گمیشگرگان باالی گنبد

مطالعات زیستی و بوم  ریزد.واقع در شمال بندرترکمن به دریا می

ترین مباحث مورد بررسی جهت اعمال شناختی منابع آبی از اساسی

که در  باشدهای آبی در یک سرزمین میمدیریت بهینه بر اکوسیستم

ترین موضوعات عنوان یکی از مهماین بین مطالعه جانوران کفزی به

 باشد. بررسی جوامع موجودات کفزی بهی مطرح میشناسعلم بوم

های تر منابع آبی و ارزیابی ظرفیتعنوان شاخصی برای شناخت بیش

 برداری از ذخایر مورد استفاده قرار شیالتی و تعیین پتانسیل بهره

طور ها بهنه تنها این ارزیابی(. 1390پور و همکاران، گیرد )عباسمی

تواند سازند بلکه مینابع آبی ما را مطلع میمستقیم از شرایط کیفی م

های های انسانی و طبیعی حوزهها و فعالیتدهنده آشفتگیانعکاس

متعددی بر روی جوامع  تاکنون مطالعات (.1392)قانع،  اطراف نیز باشد

رود صورت گرفته است )مهردادی و آبزیان موجود در رودخانه گرگان

؛ رضامند و پاتیمار، 1389 ان،همکار شاپوری و ؛1389همکاران، 

تحقیق بررسی  (. هدف از انجام این1396پور، ؛ اردکانی و جمالی1396

رود در طی کفزیان رودخانه گرگانترکیب، فراوانی و تنوع زیستی فون

 ساله بوده است.یک دوره مطالعه یک

 

 هامواد و روش

نورد سرچشمه منطقه بج در االداغ هایازکوه رودرودخانه گرگان       

کیلومتر در شمال شهر  300گیرد و پس از طی مسافتی حدود می

ریزد. جریان آب آن از مسیر مشرق به مغرب بندرترکمن به دریا می

(. با توجه 1389همکاران،  موردی ودهموسوی) باشددریا میبه سمت

مختلف از زیر پل  ایستگاه 5 در تحقیق این جغرافیایی، شرایط به

کیلومتر انجام  40دریای خزر به طول مصب قال تاآق رستانتاریخی شه

های زمین دلیل عبور ازکوهستانی به مناطق رود درگرگان آب پذیرفت.

شود تر میقدر به دریا نزدیکو روشن است، اما هر ، صافیگی و شنسن

های رسی و لسی بر تعداد مواد جامد های با زمینعلت عبور از دشتبه

شود. علت گل آلود بودن این رودخانه ن امالح آن افزوده میچنیو هم

رود و از بین رفتن پوشش گیاهی در حوضه وجود رسوب زیاد گرگان

آبریز این رودخانه است. جنس بستر آن رس است که در کدر بودن 

های مورد مطالعه محل استقرار ایستگاه (.1374آب اثر دارد )کردوانی، 

دلیل ورود قال بهایستگاه اول: زیر پل تاریخی آق باشد:بر این اساس می

: زیر پل روستای خواجه نفس ایستگاه دوم .های خانگی و شهریپساب

ی و بار آلی زیاد. ایستگاه سوم: روستای ای خانگهابدلیل ورود پسبه

شود. ایستگاه خانه وارد میکه از روستا به رود مواد آلی دلیلچاپقلی به

. ریان آبرعت جانه و سر رودخل بستدلیبه دریا تاظحف نایگ: چهارم

دریا که مقصد نهایی ورود مواد آلی رودخانه به  مصبایستگاه پنجم: 

رود در غرب استان مورد بررسی رودخانه گرگان منطقه باشد.دریا می

ی رافیایای جغهرضا عدریا ب ل مصبا محال تقرآقگلستان از شه

4/23  99  40    تا61  96  40 های جغرافیایی و طول شمالی

04  38  27   تا51  68  76 (.1جدول) مورد ارزیابی قرار گرفت 
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 های مختلفمختصات جغرافیایی ایستگاه :1جدول 

 

بردار سوربر با ابعاد ه از نمونهانی رودخع آبه به نوع منبوجبا ت       

و همکاران،  Barbour) شد استفاده بردارینمونه جهت مترسانتی 40×40

تا صورت ماهیانه و منظم از فروردین برداری به(. عملیات نمونه1996

سال صورت گرفت. جهت رسیدن مدت یکبه 1388اسفند ماه سال 

برداری هر ایستگاه با سه تکرار صورت تر، عمل نمونهبه نتایج دقیق

ها یک نمونه شاخص همگن با حجم معین گرفت و از مجموع آن

درصد تثبیت نموده و بعد از ثبت اطالعات  4دست آورده و با فرمالین هب

(. 1383)خاتمی،  گردید به آزمایشگاه منتقل برداریبه نمونه مربوط الزم

 500بر روی یک الک  در محیط آزمایشگاه، محتوای ظروف نمونه

شو گردید تا و سپس به اندازه کافی با آب شست میکرون تخلیه شده

ها تخلیه آن ها باشوی نمونهبوی فرمالین از بین برود. پس از شست

های و خرده و ماسه، رسوبات در داخل یک سینی تشریح ذرات شن

نمایی چشمی با بزرگتوسط لوپ دو شده و سرانجام ها جداگیاهی از آن

مورد مشاهده، شناسایی و شمارش قرار  10-40های چشمی عدسی

های کفزیان بر شناسایی نمونه. )1390همکاران،  پور وگرفتند )عباس

، Sarkar) حسب جنس و از روی کلیدهای شناسایی معتبر انجام شد

چنین جهت بررسی عوامل تأثیرگذار بر جوامع کفزیان، . هم(2012

درجه حرارت  مانند های مختلفآب ایستگاه وشیمیاییفیزیک فاکتورهای

آب، درجه اسیدیته، عمق آب و اکسیژن محلول مورد بررسی قرار 

گیری عمق آب از متر معمولی، درجه منظور جهت اندازهگرفتند. بدین

 دیجیتالی مترمحلول از اکسی اکسیژن ای،ب از دماسنج جیوهحرارت آ

 pH)و درجه اسیدیته از دستگاه قابل حمل و ضد آب  (WTWمدل )

Tester 30) استفاده گردید  های استانداردبر طبق روش(Barbour و 

های و تحلیل آماری تراکم نهایی ایستگاه تجزیه  (.1996 همکاران،

 در (One Way ANOVA) طرفهیک نسمختلف توسط آنالیز واریا

های دار بودن اختالف میانگین دادهدرصد و معنی 05/0احتمال  سطح

 آماری افزارنرم توسط دانکن آزمون از استفاده با مختلف، هایایستگاه

SPSS  ،چنین (. هم1384مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت )زرگر

 افزارنرم توسط نسیمپسو و رتوی -شانون های تنوعمحاسبه شاخص

Ecological Methodology .صورت پذیرفت 

 نتایج 
 3جنس متعلق به  16انجام شده  برداریاساس عملیات نمونهبر       

  و (Annelidae) حلقوی هایکرم ،(Arthropoda) شاخه بندپایان

رود شناسایی رودخانه گرگان کفزیانفون میان در (Mollusca) تناننرم

های حلقوی، های کرمدر این راستا شاخه(. 2گردیدند )جدول 

ترین نمونه جنس دارای بیش 9و  4، 3ترتیب با تنان بهبندپایان و نرم

 Lumbricus sp.، Tubifex هایجنس کهطوریهگزارش شده بودند. ب

sp.  وNais sp. های های حلقوی و جنسمتعلق به رده کرم

Ceratopogon sp.. ،Chironomous sp ،Tabanus sp.  وTipula sp. 

، .Limnaea sp. ،Theodoxus spهای متعلق به رده بندپایان و جنس

Physa sp. ،Planorbis sp. ،Anodonta sp. ،Unio sp. ،Dreissena 

sp. ،Sphaerium sp.  وPisidium sp. تنان بودند متعلق به رده نرم

کفزیان در فصول مختلف  جمعیت میانگین تراکم نهایی (.2)جدول 

(، ولی این میانگین >05/0Pدار بودند )های مختلف معنیایستگاه در

دار نبودند تراکم نهایی فصول مختلف با همدیگر دارای اختالف معنی

(05/0<P)  (.3و جدول  1)شکل 

بهار، تابستان، پاییز و  برداری شاملنمونهمختلف ول در همه فص       

ترین و ایستگاه شماره بیش دارای 5 شماره طور ثابت ایستگاههزمستان ب

ج اساس نتایبر (.2ترین میزان تراکم نهایی بودند )شکل دارای کم 4

های های مختلف ماهدست آمده از میانگین تراکم ماهیانه ایستگاههب

ترین تراکم نسبت به ماه ترین و بیشکم دارایترتیب مرداد و آذر به

 (.3دیگر سال بودند )شکل 

    

)شرقی( طول جغرافیایی عرض جغرافیایی )شمالی(  شماره ایستگاه 

4099234 273804 1 

4098315 662415  2 

4097550 237328 3 

4096610 235007 4 

4096610 766851 5 

 

 
های مختلف در طی میانگین تراکم نهایی جمعیت کفزیان ایستگاه :1شکل 

 برداریفصول مختلف نمونه

 .(P<05/0)باشد دار میدهنده وجود اختالف معنیهای مختلف نشانر بین فصلحروف مختلف د* 
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1388های شناسایی شده جمعیت کفزیان رودخانه گرگانرود در سال : جنس2جدول   

 منبع جنس خانواده راسته رده شاخه

Arthropoda 

 )بندپایان(

Insecta 

 )حشرات(

Diptera 

 )دوباالن(

Ceratopogonidae Ceratopogon sp - 

Chironomidae Chironomous sp Meigen, 1803 

Tabanidae Tabanus sp Linnaeus, 1758 

Tipulidae Tipula sp 1802Latreille,  

Annelidae 

 حلقوی(های)کرم

Oligochaeta 

 تاران()کم

 Lumbricidae Lumbricus sp 1758Linnaeus,  

Haplotaxida Tubificidae Tubifex sp Lamarck, 1816 

 Naididae Nais sp Muller, 1774 

Mollusca 

 تنان()نرم

Gastropoda 

 پایان()شکم

- Limnaeidae Limnaea sp Lamarck, 1799 

Cycloneritimorpha Neritidae Theodoxus sp Montfort, 1810 

Hygrophila Physidae Physa sp 1801Draparnaud,  

Basommatophora Planorbidae Planorbis sp 1774Muller,  

Bivalvia 

 ها(ایکفه)دو

Unionoida 

Unionidae Anodonta sp 1799rck, Lama 

Unionidae Unio sp Philipsson, 1788 

Veneroida 

Dreissenidae Dreissena sp Beneden, 1835 

Sphaeriidae Sphaerium sp 1777Scopoli,  

Sphaeriidae Pisidium sp 1821Pfeiffer,  

 گانه  5های میانگین تراکم نهایی جمعیت کفزیان فصول مختلف در بین ایستگاه :3جدول  

 (P<05/0)باشد دار میدهنده وجود اختالف معنیر هر ردیف نشان* حروف مختلف د

ای ها رده مختلف دوکفه 4با توجه به مطالعه حاضر تعداد        

(Bivalvia) حشرات آبزی ،(Insecta) کم تاران ،(Oligochaeta)  و

ترتیب درصد به 4و  16، 21، 59با فراوانی  (Gastropoda)پایان شکم

 .(4ترین میزان درصد فراوانی کل بودند )شکل ترین تا کمبیشدارای 

 مختف فصول 1ایستگاه  2ایستگاه  3ایستگاه  4ایستگاه  5ایستگاه  داریمعنی سطح فصول نهایی میانگین

A 89/7±12/8 001/0 a 02/6±66/20 c 15/1±66/1 b 55/6±11 c 57/0±66/2 ab 51/2±66/4 بهار 

A 93/2±96/3 041/0 a 13/5±66/8 b 57/0±66/1 ab 1±5 b 1±2 b 70/0±50/2 تابستان 
A 32/9±13/12 006/0 a 58/10±24 b 52/1±33/4 a 76/7±33/20 b 52/1±66/4 b 51/2±33/7 پاییز 

A 19/4±89/5 000/0 a 51/2±33/12 d 70/0±50/1 b 1±7 cd 1±3 bc 08/2±66/5 زمستان 

 

 

 
های مختلف در طول دوره : میانگین تراکم نهایی جمعیت کفزیان ایستگاه2شکل 

 آزمایش

های مختلف در : میانگین تراکم نهایی ماهانه جمعیت کفزیان ایستگاه3شکل  

 طول دوره آزمایش

 (P<05/0)باشد دار میدهنده وجود اختالف معنیان* حروف مختلف در هر ردیف نش
   

http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Andr%C3%A9_Latreille
http://en.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=394185
http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Philippe_Raymond_Draparnaud
http://en.wikipedia.org/wiki/Otto_Friedrich_M%C3%BCller
http://en.wikipedia.org/wiki/Unionoida
http://en.wikipedia.org/wiki/Unionidae
http://en.wikipedia.org/wiki/Lamarck
http://en.wikipedia.org/wiki/Unionidae
http://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Antonio_Scopoli
http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Karl_Georg_Pfeiffer
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 : درصد فراوانی نهایی جمعیت کفزیان رودخانه گرگانرود4شکل

 

رود میانگین فاکتورهای فیزیکوشیمیایی مسیر رودخانه گرگان       

طبق این نشان داده شده است. بر 4های مختلف در جدول در ایستگاه

های ایستگاه محلول و درجه اسیدیته ا، اکسیژندم نتایج بین فاکتورهای

، ولی فاکتور (P>05/0)داری وجود نداشت مختلف هیچ اختالف معنی

. (P<05/0)دار بود دارای اختالف معنی مختلف هایایستگاه بین در عمق

 5/32و  5/59ترتیب با عمق به 5و  3که ایستگاه شماره طوریهب

های میزان عمق در بین ایستگاه تریندارای باالترین و کم مترسانتی

چنین آنالیز همبستگی فاکتورهای مختلف هم (.4 )جدول مختلف بودند

های مختلف حاکی از عدم وجود آب و تراکم جمعیت کفزیان ایستگاه

 .(P>05/0)دار بود رابطه همبستگی معنی

تنوع شانون  هایشاخص اساسکفزی بر تنوع جوامع میزان مقایسه       

اند. بر این اساس نشان داده شده 6و  5سون در اشکال وینر و سیمپ

در فصل پاییز  86/0و  67/2ترین میزان تنوع با میانگین فصلی بیش

دست هدر فصل تابستان ب 81/0و  16/2تنوع با مقادیر  ترین میزانو کم

ترین دارای بیش 5چنین در طول دوره این مطالعه ایستگاه آمد. هم

 های مورد بررسی بود.یستگاهمیزان تنوع نسبت به سایر ا

 
 

 های مختلف رودخانه گرگانرودانحراف معیار  فاکتورهای  فیزیکوشیمیایی آب در ایستگاه ±: میانگین4جدول 

 

 بحث 

ها و نهرها که در واقع جزو ویژه رودخانههای سطحی بهمنابع آب       

 اهمیت از شوند،می محسوب استراتژیک منابع

منظور اعمال مدیریت ها بهبسیاری برخوردارند و شناخت و بررسی آن

باشد بهینه بر هیچ محقق علوم شیالتی و زیست محیطی پوشیده نمی

 بررسی اهداف ترینمهم از (. یکی1390ندوشن و همکاران، )موسوی

 نوع فاکتور 1ایستگاه  2ایستگاه  3ایستگاه  4ایستگاه  5ایستگاه  داریسطح معنی

ns 905/0 a07/7±58/20 a44/7±20 a8/6±66/19 a01/7±08/19 a46/7±83/17  دمای آب 
ns 879/0 a 7/1±63/7 a 65/1±1/7 a 24/2±7 a 96/1±15/7 a 04/2±65/7 اکسیژن محلول 
ns 475/0 a 2/20±15/8 a 24/0±04/8 a 27/0±01/8 a 35/0±06/8 a 36/0±92/7 درجه اسیدیته 

037/0 b 98/14±5/32 ab 23/21±16/43 a 79/18±5/59 b 47/27±41/38 ab 34/21±58/46  عمق(cm) 

 .(P<05/0)باشد دار میدهنده وجود اختالف معنی* حروف مختلف در هر ردیف نشان .(P>05/0)باشد دار میدهنده عدم وجود اختالف معنی* حروف مشابه در هر ردیف نشان

 

 

 
 هایایستگاه برداری شده درکفزیان نمونه وینر -تنوع شانون :5 شکل

 برداریونهطی فصول نم در مختلف

 های ایستگاه تنوع سیمپسون کفزیان نمونه برداری شده در :6 شکل 

طی فصول نمونه برداری در مختلف  

 (P<05/0)باشد دار میدهنده وجود اختالف معنی* حروف مختلف در هر ردیف نشان
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 پارامترهای ینب منظم ارتباط کفزی، درك موجودات شناختیبوم

(. 2001و همکاران،  Allerاست ) موجودات زنده و فیریکوشیمیایی

ها، ساختار شناسی خانواده عوامل متعددی از قبیل خصوصیات زیست

ای بستر، اندازه ذرات، فراوانی مواد غذایی، مقدار مواد آلی، نقش تغذیه

 ماهیان از موجودات کفزی، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی حاکم بر

چون میزان اکسیژن محلول و دما بر روی تغییر محیط زیست هم

های مختلف موجودات کفزی موثر می باشند )صابری و تراکم خانواده

جنس متعلق به  16شاخه و  3(. در طی این تحقیق 1390همکاران، 

کفزیان مختلف شناسایی شدند. در بررسی کفزیان رودخانه کیله 

 ،Diptera ، Ephemeropteraایهاستان مازندران کفزیان راسته

Trichoptera،Plecoptera ،Oligocheta ،Odonata ، Amphipoda، 

Porosobranchiata، Pulmonata و Lamellibranchiata گزارش 

گل چنین در رودخانه زرین(. هم1390پور و همکاران، )عباس گردیدند

،  Ephemeroptera ،Trichopteraهایاستان مازندران راسته

Plecoptera،Oligocheta  ، Amphipoda وOdonata  شناسایی شدند

در رودخانه محمود آباد استان گلستان  (.1390)میررسولی و قربانی، 

 ،Diptera ، Ephemeropteraهایهای کفزی از راستهنمونه

Trichoptera و Plecoptera ( مشاهده شدندFarhangi  وTeymori 

Yanseri ،2012ون جمعیت کفزیان رودخانه (. در مطالعه تعیین ف

اساس شاخص کیفی رود شهرستان آزادشهر این رودخانه برخرما

های هلسینهوف دارای کیفیت مناسب و خوب در طی فصول و ماه

چنین کاهش دمای آب موجب کاهش فرآیندهای مختلف سال بود. هم

متابولیسمی، تولیدمثلی، حرکتی و کاهش تراکم و فراوانی بنتوزها 

ها از نظر مقدار (. انواع رودخانه1390ود )صابری و همکاران، گردیده ب

آب، پهنای رود، فون و فلور گیاهی و جانوری، پوشش بستر، نهرهای 

ای، نوع و جنس بستر، رسوبات، حجم رسوبات کوهستانی یا جلگه

در بررسی  (.1391مقصودی، )نوان شده با یکدیگر متفاوت هستند حمل

گیالن حشرات آبزی موجودات غالب فون رودخانه چافرود استان 

کفزیان رودخانه را تشکیل داده و در این رودخانه نیز آب در کالسه 

(.  1383سرایی، ساسانکیفی خوب تا خیلی خوب گزارش گردید )قانع

عنوان شاخصی جهت نشان دادن کیفیت توانند بهحشرات آبزی می

، Taylorند )مناسب و مطلوب آب رودخانه مورد بررسی قرار گیر

تعدادی از ماکروبنتوزها به . (2009و همکاران،  Karimian؛ 1997

باشند و مقاومت کمی در برابر شرایط آلودگی محیط آب حساس می

های تمیز نامساعد زیستی دارند. این موجودات را فقط در اکوسیستم

های حساس به آلودگی در عبارت دیگر اگر نمونههتوان یافت. بمی

توان گفت که این اکوسیستم از لحاظ مشاهده شد، می اکوسیستمی

(.  1390برد )طوسی و همکاران، سر میپاکیزگی در شرایط خوبی به

ترین میزان ترین میزان تنوع در فصل پاییز و کمدر این مطالعه بیش

های تنوع در شاخص تغییر در تنوع در فصل تابستان مشاهده گردید.

تواند بیانگر ایجاد تغییرات متوالی می هاییک اکوسیستم آبی در دوره

 و تنوع روی که دیگر مهم عوامل ازدر شرایط محیطی بستر باشد. 

 و بستر جنس. باشدمی بستر نوع است، موثر زیان کف ایگونه تراکم

. گذاردمی تاثیر آن در موجود کفزیان روی آن در موجود آلی ماده نوع

 مشخصی رابطه زیکف فون گسترش و تراکم رسوبات، بافت نوع بین

 باالیی تراکم دارای سیلتی ایماسه بسترهای میان این در. دارد وجود

طور همان (.1390پور و همکاران، عباس) هستند زیکف موجودات از

که برقراری ثبات در بستر و فراهم شدن شرایط مطلوب زیست موجب 

احلی و یا های سگونه آلودگی در آبگردد، بروز هرشکوفایی تنوع می

وقوع تغییرات شدید جوی و محیطی نیز موجب کاهش تنوع و فراوانی 

های تنوع در در فون کفزیان خواهد شد. بنابراین استفاده از شاخص

منظور توصیف شرایط محیطی حاکم بر یک های اکولوژیک بهبررسی

 پور،جمالی و )اردکانیای برخوردار است اکوسیستم آبی از اهمیت ویژه

 رنه کفزیان برفون که تحقیقی ( با1385)اران همک و جرجانی. (1396

رسـیدند  نتیجه این به نیز دادند انجام گلستان ملی در پارك ومادرس

 شدن کنده تان سببزمس و اییزپ راواخ سهمگین و عظیم هایسیل که

 اطینق هب انکفزی هاآن ه همراهو ب دهش ترهابس نای رفتن بین از و

 که نمودند مشاهده و شوندمی برده خود ل اصلیمح از ردورت ریابس

 ایهاندر زم آب دبی و محیطی شرایط تاثیر تحت راکم ماکروبنتوزهات

 این بیانگر فصل یک در گونه یک تعداد ت. افزایشاس رمتغی فمختل

 و بوده است بهتر مثلتولید و زیست شرایط فصل آن که در است نکته

 است.  نامساعد گونه آن برای محیطی شرایط سال گرفصول دی در

 هایگروه در فراوانی نوسانات عوامل از یکی رسدمی نظربه چنینهم

است )میررسولی  مربوط هاآن تولیدمثلی هایچرخه به کفزی، مختلف

 زیست و متغیرهای اقلیمی موضوع این بر عالوه (.1390و قریانی، 

 سایر و جمعیت کفزیان پایداری دادن قرار تاثیر تحت در محیطی

 و ترطوالنی مطالعه ضرورت اند کهشده شناخته کامالً موثر موجودات

 پایین احتمالی دلیل .سازدمی مشخص این رودخانه روی را ترگسترده

 ترکیبی تواندمی رودگرگان رودخانه کفزیان جمعیت زیستی تنوع بودن

 منابع و آب شوری ورفاکت چونهم فیزیکوشیمیایی و زیستی عوامل از

 صنعتی هایپساب ورود قبیل از رودخانه اطراف ایحاشیه آلودکننده

 هایایستگاه طول در رودخانه این اکوسیستم درون به کشاورزی و

 بار ورود دلیلبه گرفته صورت مطالعات اساسبر. باشد بررسی مورد

 در رودخانه این رود،گرگان رودخانه به محیطی هایآالینده و آلی

 همکاران، و مهردادی) است قرارگرفته جانوری فون تغییرات معرض

 اردکانی ؛1396 پاتیمار، و رضامند ؛1389 همکاران و شاپوری ؛1389

تواند با آزمایش به هر صورت اعالم نظر قطعی می (.1396 پور،جمالی و
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مجدد سایر فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و پایش سالیانه این رودخانه 

 باشد.همراه 

 

 منابع

ارزیابی . 1387 ،اکرمـی، ر. و .قلیچـی، ا ؛جرجـانی، س. .1

 .ر مادرسو پارك ملی گلستانان نهکفزی ونودگی و فزیستی آل شاخص

 .52تا  41، صفحات 1شماره  ،2ال س .یالته شمجل

)کلید شناسایی  شیرین هایکفزی آب مهرگانبی .1383 ،خاتمی، ه. .2

. انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست. و حساسیت به آلودگی(

 صفحه.  205چاپ اول. 

های علمی همراه با تمرین  SPSSراهنمای جامع .1384 ،زرگر، م. .3

 صفحه. 556و کاربردی. انتشارات بهینه، تهران. 

بررسی توزیع و تراکم . 1390سقلی، م.؛ یحیوی، م. و یلقی، س.،  .4

 Litopenaeus)ی ماکروبنتوزها در مزارع پرورش میگوی سفید غرب

vannamei) مجله آبزیان و شیالت گلستان. گمیشان استانمنطقه  در. 

 اتصفح، 8، شماره 2دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس. سال 

 .37تا  29

هیدروبیولوژی. انتشارات .  1390و ذوالریاستین، ن.،  .شاپوری، م .5

 . صفحه 150حافظ برتراندیشه. 

 .1390؛ میرا، س.م. و قلیچی، ا.، .؛ جرجانی، س.صابری، س.ا .6

رود شهرستان آزادشهر. مجله علوم زیستی تعیین فون بنتیک خرما

 .119تا  109ات ، صفح4، شماره 5سال  .واحد الهیجان

 .1390؛ قلیچی، ا. و صابری، س.ا.، .؛ شجیعی، ه.طوسی، آ .7

اساس تنوع درشت شهرستان دامغان بر شمال چشمه 6 کیفیت ارزیابی

هرگان کفزی. مجله شیالت دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر. مبی

   .16تا  1ات ، صفح4، شماره 5سال 

فرد، م. و مسگران ؛ هدایتی.ثابت، ح.ر؛ علیزاده.پور، رعباس .8

ارزیابی زیستی رودخانه چشمه کیل  تنکابن  .1390کریمی، ج.، 

ختار جمعیتی های زیستی، سا)استان مازندران( با استفاده از شاخص

، 2مهرگان آبزی. مجله آبزیان و شیالت. سال ای درشت بیتودهو زی

  .75تا  63ات ، صفح8شماره 

 مسگران و. م فرد،هدایتی ؛.ر.ح ثابت،علیزاده ؛.ر پور،عباس .9

ارزیابی کیفی آب رودخانه چشمه کیله با  .1392 ،.ج کریمی،

 تورهای فیزیکومهرگان کفزی و فاکاستفاده از جوامع درشت بی

ات ، صفح4، شماره 7شیمیایی آب. نشریه توسعه آبزی پروری. سال 

  .56تا  43

ت شناسایی ساختار جمعی. 1383سرایی، ا.، ساسانقانع .10

افرود در اسـتان گـیالن بـا توجه به برخی ه چماکروبنتوزهای رودخان

نامـه عوامل کیفی آب )در محدوده روسـتای اورمان مـالل(. پایـان 

 .صفحه 98 .کارشناسـی ارشـد. دانشـگاه تربیت مدرس

ترکیب جمعیت ماکروبنتوزها و توسعه آبزی پروری . 1392قانع، ا.،  .11

، 4، شماره 7پروری. سال در رودخانه زاینده رود. نشریه توسعه آبزی

 .65تا  57ات صفح

برداری از بنتوزها. های نمونهمروری بر روش  .1393کمالی، م.،  .12

های نوین در علوم کشاوزری. منابع طبیعی المللی یافتهنفرانس بینک

 .7تا  1ات و محیط زیست. تهران. صفح

. 1389؛ سروش، م. و خزاعی، ن.، .؛ خاکپور، ا.مهردادی، ن .13

 کفزیان. رود با استفاده از ساختارارزیابی زیستی رودخانه گرگان
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