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 Introduction: Kselian River as one of the most important water sources of Savadkooh Province, 

has special importance. This study consisted of the diversity and distribution of Macrobenthos 

on Kselian River. 

Materials & Methods: In the mentioned area, a total of four study stations were selected based 

on environmental impact, Macrobenthos fauna samples were taken by Surber such that were 

repeated 3 times at each station with seasonal frequency. Samples were fixed with 4% formalin, 

were separated in a lab, and then identified and counted. In surveys conducted, 12 families from 
5 orders of Macrobenthos were identified.  
Result: The results show in the spring season had the most abundance (290 n/m2) and in the 

summer season had the less abundance (150 n/m2) of the specimen. Ephemeroptera had the most 

abundance (62.3 % of total) and Plecoptera had less abundance (3.4 % of total) between five 

classes were identified on Kselian River. During this study the average of the Shannon-Wiener 

diversity index was calculated 1.31, Simpson dominance species was calculated 0.28 and 

Margalef richness species was calculated 1.91. According to the biological values of Hilsenhoff 

(HFBI), the water quality status of Kselian River at stations 1 and 2 and 4 were evaluated 

excellent, at stations 4 was evaluated very well.  
Conclusion: Overall according to the results, it was determined that aquatic insects constitute 

the dominant population of the benthic fauna in Kselian River. 
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 ارزیابی کفزیان رودخانه کسلیان در شهرستان سوادکوه
 
 
 

 

 *، مریم شاپوری اقبالراضیه خوش
 
 

 رانیا سوادکوه، ،یاسالم آزاد دانشگاه، سوادکوه واحد ،یعیطب منابع گروه

 چکیده  کلیدی کلمات
 شناسایی
 پراکنش

 حشرات آبزی
 رودخانه کسلیان

 کفزیان

 

اضر مشتمل حست. مطالعه اای برخوردار ترین منابع تامین آب شهرستان سوادکوه از اهمیت ویژهعنوان یکی از مهمانه کسلیان بهرودخ :مقدمه 

 بر شناسایی و پراکندگی کفزیان در رودخانه کسلیان است. 

صورت زیان آن بهفون کف وی انتخاب چهار ایستگاه مطالعاتی در این منطقه در مجموع براساس شرایط تاثیرگذاری محیط ها:مواد و روش

در آزمایشگاه جداسازی،  ودرصد تثبیت  4ها توسط فرمالین برداری شد. نمونهفصلی توسط سوربر و با سه تکرار در هر ایستگاه نمونه

 شناسایی و شمارش گردیدند. 

 ردعدد  290 دهد در فصل بهار باد. نتایج نشان میرده ماکرو بنتوز شناسایی گردیدن 5خانواده و  12های انجام شده در بررسی نتایج:

ناسایی شده رو بنتوزهای شدر میان ماک ترین فراوانی را دارا بودند.عدد در مترمربع  کم 150ترین فراوانی و در فصل تابستان با مربع بیشمتر

رخوردار بودند. طی این ترین فراوانی بد از کمدرص 4/3با  Plecopteraترین تعداد و درصد فراوانی بیش 3/62با   Ephemeropteraرده

محاسبه شد.  91/1ای مارگالف و غنای گونه 28/0ای سیمپسون غالبیت گونه 31/1ای شانون وینر مطالعه میانگین شاخص تنوع گونه

 ایستگاه سوم عالی وهای یک، دو و چهار ( وضعیت کیفی آب رودخانه کسلیان در ایستگاهHFBIاساس شاخص زیستی هیلسنهوف )بر

 خوب ارزیابی شد. 

 زی رودخانهان غالب کفدست آمده مشخص گردید که حشرات آبزی جمعیت جاندارهبا توجه به نتایج ب ،طورکلیهب :گیری و بحثنتیجه

  دهند.کسلیان را تشکیل می
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 قدمهم
های های روان هستند که در مقابل آبها شاخص آبرودخانه

هایی ها و آبگیرها قرار دارند. با وجود وابستگییاچهساکن مانند در

که هر دو محیط زیست آبی با یکدیگر دارند از نظر خصوصیات 

(. 1391 مقصودی،)نوان هم متمایزند شدت ازعملکردی به و زیستگاهی

اهمیت  آبی از هایاکوسیستم انرژی در آبزی در انتقال مهرگاننقش بی

و مطالعه جوامع بنتوزی معیار مناسبی برای  ای برخوردار بودهویژه

تنوع و تراکم ماکروبنتوزها  آبی است. اکولوژیک یک اکوسیستم ارزیابی

های مختلف در بسترهای مختلف راسته متغیر است. فصول مختلف در

ترین فراوانی در بین ماکروبنتوزها، کنند. بیشبنتوزی زندگی می

های جاری غذای اصلی آب باشد. حشرات درمربوط به حشرات می

دهد. بنتوزها می را تشکیل چیزخوار و کفزیخوار و همهگوشت ماهیان

تحت شرایط محیطی مختلف دچار تغییرات متفاوتی در تراکم و 

شوند، که چسبیدن به بستر در شرایط روشناییی و یا در پراکنش می

هاست )جلیلی و همکاران، ترین آنجریان شدید آب یکی از مهم

عنوان ابزاری کارآمد در تواند به(. شناسایی ماکروبنتوزها می1391

استفاده سیستماتیک از موجودات زنده جهت ارزیابی کیفیت محیط 

زیست و سالمت اکوسیستم منطقه مورد مطالعه مورد استفاده قرار 

ها توان به کمک آنگیرد. از مزایای ارزیابی زیستی آن است که می

ها یا بوم را که ناشی از بروز آلودگید در زیستهای موجوضعف

دلیل باشد شناسایی نمود. استفاده از کفزیان بهها میزیستگاه تخریب

 هایالعملای باال با عکستحرک کم، طول عمر زیاد و غنای گونه

جمله عوامل اصلی در استفاده از متفاوت در تبادل عوامل محیطی از

باشد های آبی میشناختی اکوسیستمبوماین موجودات در ارزیابی 

چنین برای تعیین کیفیت محیطی (. هم1391)حیدری و همکاران، 

راستا موجودات  در این روند.کار میها بهزیستی آن ها و پایشرودخانه

ها نسبت به شرایط محیطی های زیستی آنالعملشاخص و عکس

مهرگان کفزی (. بی1997و همکاران،  Rosenbergگیرند )درنظر می

آبی بوده و حداقل بخشی از چرخه  هایرایج در محیط جانوری ساکن

 (.Lenat ،1993کنند )زندگی خود را در بستر آبگیرها سپری می

 مختلفی انجام هایگوناگونی توسط محققان بر روی رودخانه مطالعات

ساختار جمعیتی کفزیان  (1390)شده است. جعفری و همکاران 

مازندران مورد بررسی قرار دادند.  رگ رودخانه کسلیان را در استانبز

به مطالعه بررسی آلودگی رودخانه  )1392(آخوندنژاد و همکاران 

حیدری زرد با استفاده از جوامع کفزیان کم تاران و زالوها پرداختند. 

به تحقیقی تحت عنوان ارزیابی زیستی رودخانه  (1391)و همکاران 

اساس تنوع و ساختار جمعیتی کفزیان پرداختند. از کشکان رود بر

های دالکی و حله بوشهر )پذیرا و توان به رودخانهمطالعات دیگر می

رسولی و گل در استان گلستان )میر نه زرین(، رودخا1387همکاران، 

در استان مازندران  بلده نور رود در منطقه رودخانه نور (،1390قربانی، 

همکاران،  و Archan) هند شیرا در رودخانه (،1395 نوروزی و هاشمی،)

( و رودخانه اروندرود Trichkova ،2013(، رودخانه دانوب )2015

(Zoriasatein  ،اشاره کرد. رودخانه کسلیان یکی 2013و همکاران )

های مهم حوضه حوضهآب رودخانه تاالر )از زیر مهم و پر هایاز شاخه

شهر در قی مرکز شهرستان قائمشرجنوبی دریای خزر( که در جنوب

چنین بخشی از این رودخانه که در استان مازندران جریان دارد. هم

عنوان به منطقه پناهگاه حیات وحش دودانگه مازندران جریان دارد،

سی  باشد. این رودخانه از کوه سامانحوزه معرف کسلیان مطرح می

گیرد و رچشمه میمتر س 1596از ارتفاعات رشته کوه البرز با ارتفاع 

ساخته  مشروب را کال، امیرکال و شیرگاه مته پاشاکال، سنگده، هایآبادی

مسیر خود  ریزد. این رودخانه درو در این منطقه به رودخانه تاالر می

کند. منبع تغذیه رودخانه رودخانه اشک، سوخته سرا را دریافت می

یان دارد. غرب جرلشرق به شمانزوالت جوی بوده و در جهت جنوب

درصد و  5کیلومتر، شیب متوسط بستر آن  38طول این رودخانه 

کلسیت جریان دارد. هدف از این مطالعه ارزیابی  کربناتهمناطق بی در

منطقه سوادکوه و تعیین وضعیت  زیستی کفزیان رودخانه کسلیان در

 باشد.های زیستی میکیفیت آب رودخانه توسط شاخص

 

 ها مواد و روش
های مهم و پر تحقیق در رودخانه کسلیان که یکی از شاخه این

شهر در استان شرقی مرکز قائمآب رودخانه تاالر است و در جنوب

مازندران جریان دارد، انجام شده است. پس از بازدید اولیه از منطقه 

مانند:  رودخانه موثر در وضعیت طبیعی و یا مصنوعی با توجه به عوامل

امکان تفریحی و توریستی  های آالینده،پساب وستا،ر شهر، به دسترسی

ایستگاه  4انجام شد. بنابراین رودخانه کسلیان به بندی آن ایستگاه

( تقسیم و مطالعه بر 1مطالعاتی با مختصات جغرافیایی زیر )جدول 

گیری فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آن با روی جوامع کفزیان و اندازه

سال مدت یکاکتورها بر ماکروبنتوزها بهاین ف توجه نقش تاثیرگذار

کیلومتر  50طور فصلی انجام شد. این رودخانه دارای طول تقریبی به

کیلومتر از رودخانه توسط  40است که در این بررسی در حدود 

منطقه باالدست  های تعیین شده مورد بررسی قرار گرفت.ایستگاه

ر سنگالخی بوده و در رودخانه که در باالترین قسمت رودخانه با بست

 دوم که در روستای تمامی مدت سال دارای آب شفاف است. ایستگاه

چنین کارخانه بستر سنگالخی بوده هم و دارای داشته سنگده قرار

چوب و کاغذ فریم در این منطقه مستقر است. ایستگاه سوم در 

ای بوده و روستای کسلیان قرار داشته و دارای بستر شنی و ماسه
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 کسلیان منطقه در بررسی مورد هایایستگاه : مختصات1جدول

 جنس بستر نام ایستگاه ایستگاه شماره
 مختصات جغرافیایی

 (N)طول شمالی  (E)عرض شرقی 
 53 272 25 36 24 11 سنگالخی دست رودخانهباال 1

 53 06 51 36 20 152 سنگالخی منطقه سنگده 2

 53 06 57 36 48 56 ایاسهم –شنی  روستای کسلیان 3

 53 06 53 36 48 58 ماسه ای و گلی –شنی  دست رودخانهپایین 4
 

ب آکه  های این روستا بر رودخانهها و ورودیمنظور تاثیر فاضالببه

 ابصورت کدر کرده است، انتخمنطقه را در برخی از فصول سال به

تری دست رودخانه با بسایینگردید. ایستگاه چهارم در انتها و پ

ر هر دبرداری نمونه های گلی انتخاب گردید.ای و کنارهشنی، ماسه

م شد. متر با سه تکرار انجاسانتی 5/30×5/30ایستگاه توسط سوربر 

، های محیطی مانند دما، اکسیژنبرداری شاخصدر هر نوبت نمونه

 در دهش آوریمعج های بنتوز گیری گردید. نمونهاندازه Ecاچ و پی

 هانآ روی بر بردارینمونه تاریخ و محل مشخصات ایستگاه، که ظروفی

 پس. شدند درصد تثبیت 4  فرمالین توسط و متمرکز شده بود، ثبت

 داسازیآزمایشگاه ج در و منتقل آزمایشگاه به هانمونه آوری،از جمع

، Clifford؛ 1380 نفیسی، و )احمدی معتبر شناسایی کلیدهای کمکبه و

 داریتصویربر هاآن از و قرارگرفتند گونه مورد شناسایی حد در (1991

ه طرفه و مقایسیک ANOVAاز آزمون آماری  هاشد. در بررسی داده

به  استفاده گردید. %95های دانکن با سطح اطمینان میانگین داده

ها نت آها و کفزیان و اثرامنظور بررسی و مقایسه هر یک از ایستگاه

رایط شاستفاده شد. جهت بررسی  Spss (ver16) افزاربر یکدیگر از نرم

. فاده گردیدتاس (1)فرمول  هیلسنهوف رودخانه از شاخص کیفیت آب و

و  (3(، مارگالف )فرمول 2های شانون وینر )فرمول چنین شاخصهم

ای و غالبیت ( جهت تعیین تنوع، غنای گونه4سیمپسون )فرمول 

 استفاده گردید.

'

1

s
i

i

NNi
H Ln

N N

                                             )1(  

H’= ای شانون، شاخص تنوع گونهNi = ،جمعیت هر گونهS =تعداد 

ران، و همکا shiگونه است ) تعداد کل نمونه در هر =Nها و کل گونه

2017.) 

1S
R

Ln N


                                                            )2(  

R = ،غنای مارگالفS =ها و تعداد گونهN= هرر تعداد کل نمونه د 

 (.2019و همکاران،  Heگونه است )

1

( 1)

1
( 1)

S

i i

i

N N

D
N N





 



                                             )3(  

D = ،شاخص سیمپسونNi = جمعیت هر گونه وN = تعداد کل نمونه

 .(2019و همکاران،  Laiگونه است ) در هر

  (4)                                           ( )i iTV N
HFBI

N
 

                                      
 

N =گونه،  تعداد کل نمونه در هرiTV =گونه مقاومت هر نمونه در هر

 (hoffHilsen ،1982گونه است ) تعداد هر نمونه در هر= iNو 
 

 نتایج
چنین شیمیایی در فصول مختلف و هم -پارامترهای فیزیکی

مورد  .Error! Reference source not foundها در میانگین آن

 محلول میزان اکسیژن ترینسنجش قرار گرفت. در این بررسی  بیش

تان ترین در فصل تابسدر لیتر( و کم گرممیلی 8زمستان ) فصل در

اچ از یک روند در لیتر( مشاهده شد. تغییرات پی گرممیلی 2/6)

 تابستان فصل ترین درجه حرارت آب دریکنواختی برخوردار بود. بیش

درجه  6ترین در فصل زمستان )و کم (گرادسانتیدرجه  19)

برداری و نمونه سال بررسیدر مدت یک گیری شد.( اندازهگرادسانتی

عمده  که بخش خانواده شناسایی شدند 12 خانه کسلیانرود از کفزیان

بررسی درصد  (.1دادند )شکل آبزی تشکیل می حشرات آن را الرو

 انوادهخ :داد نشان شده شناسایی کفزیان هایخانواده جمعیت

Rhithrogena   هایخانواده دهندهتشکیل درصد باالترین دارای %5/18با 

ترین کم دارای %8/1با میزان   Brachyocentridaeرودخانه و این

تشکیل داده است. در بررسی میانگین  ها راخانواده درصد از این میزان

 دست آمده نشان داد که در فصل بهارجمعیت کفزیان نتایج به

 مساعد تغذیه از مساعد آب و هوایی و شرایط دلیل شرایطکفزیان به

مستان، پاییز و فصول ز جمعیت باالیی برخورداراند. این میانگین در

اند. در شکل میزان این تری برخوردار بودهکم تابستان از میزان درصد

تعداد در مترمربع نشان داده شده  290فصل بهار با عدد  درصد در

که  ( مشخص شد2است. با بررسی میانگین جمعیت کفزیان )شکل 

 عدد در مترمربع و در 290فصل بهار با حداکثر  تراکم کفزیان در

چنین هم مترمربع نوسان داشته است. عدد در 200ز با حداقل پایی

منطقه روستای کسلیان دارای  ،برداریهای نمونهدر بررسی ایستگاه

 تعداد  260ترین جمعیت کفزیان بوده و ایستگاه سنگده با میزان کم
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 شیمیایی در فصول مختلف در منطقه کسلیان -: پارامترهای فیزیکی2جدول

 

 
 های کفزیان شناسایی شده در رودخانه کسلیان: درصد جمعیت خانواده1ل شک

تعداد  170در مترمربع،  ایستگاه باالدست رودخانه با میزان با میزان 

تعداد در مترمربع  160دست رودخانه با میزان در مترمربع و پایین

 !Error(. 3اند )شکل های بعدی قرار گرفتهترتیب در جایگاهبه

Reference source not found. 4 ترین درصد دهد بیشنشان می

ها روزهجمعیت راسته کفزیان متعلق به راسته یک

(Ephemeropteraو سپس متعلق به راسته بال )موداران 

(Trichopteraبوده است. بقیه راسته )های بعدی ترتیب در گروهها به

 3جدول  ها و فصول درایستگاه در تمامی HFBIشاخص  قرار گرفتند.

دهد میزان طور میانگین فصول نشان مینشان داده شده است. همان

باالتر نرفته است، بنابراین  75/3کدام از مقدار ها هیچاین شاخص

کسلیان عالی و بدون  توان گفت در تمامی فصول شرایط رودخانهمی

ایستگاه روستای  جزبه هاایستگاه میانگین بررسی در آلی بوده است. مواد

و  75/3باالتر از  HFBIکسلیان )ایستگاه سوم( که میزان شاخص 

سر ها در شرایط مطلوب و عالی بهبوده، بقیه ایستگاه 075/4میزان به

ها در چهار فصل  در ایستگاه سوم تمامی شاخص 5شکل  در برند.می

نابراین امکان بوده ب 75/3 )روستای سنگده( دارای میزان باالتر از

آلودگی بسیار اندک آلی اما شرایط خوب را در این منطقه نشان 

دست رودخانه( )پایین چهارم ایستگاه ها جز دربقیه ایستگاه در دهد.می

و آن هم در فصل تابستان بقیه موارد همه در شرایط مطلوب و عالی 

ترین کمو پاییز  (67/1) ترینبهار بیش فصل 6جدول  در برند.سر میبه

غالبیت سیمپسون  در بررسی دهد.( شاخص شانون را نشان می06/1)

دست ها یکنواخت بوده و نتایج بهتمامی فصول توزیع فراوانی گونه در

 ( در68/2دد )ترین عکند. مارگالف بیشآمده به سمت صفر میل می

 دهد.( در زمستان نشان می16/1ترین عدد )فصل تابستان و کم
 

 
 : میانگین جمعیت کفزیان رودخانه کسلیان2شکل 

 (درجه سانتی گراد) درجه حرارت هوا (درجه سانتی گراد) درجه حرارت آب متر()میکروموس بر سانتی pH Ec (ppm) اکسیژن رداریبفصل نمونه

 20 5/16 376 5/7 7 بهار

 27 19 340 8/7 2/6 تابستان

 10 9 390 6/7 5/7 پاییز

 5/6 6 387 8/7 8 زمستان

 87/15 62/12 25/373 6/7 17/7 میانگین



351 

 

 برداری در رودخانه کسلیاندر چهار ایستگاه نمونه HFBI: تغییرات شاخص 3جدول 

 فصل
 ایستگاه

 بهار تابستان پاییز زمستان میانگین

 ایستگاه اول 2/2 8/2 5/1 4/1 975/1

 ایستگاه دوم 5/2 2/3 1/3 2/2 75/2

 ایستگاه سوم 5/3 7/4 1/4 4 075/4

 ارمایستگاه چه 9/2 8/3 9/2 7/2 075/3

 میانگین 775/2 625/3 9/2 575/2 
 

 های تنوع زیستی در فصول مختلف : میانگین و انحراف معیار شاخص6 جدول

 غنای مارگالف غالبیت سیمپسون شاخص تنوع شانون فصل

 32/2±12/0 18/0±02/0 67/1±18/0 بهار

 68/2±14/0 32/0±05/0 12/1±04/0 تابستان

 48/1±06/0 38/0±07/0 06/1±03/0 پاییز

 16/1±04/0 24/0±04/0 42/1±12/0 زمستان

 91/1 28/0 31/1 میانگین

 

 

 بحث 

آبزی، موجودات  حشرات که الرو دهدمی نشان حاضر تحقیق نتایج

تر دهد. تراکم نسبی بیشرا تشکیل می کسلیان هرودخان کفزیان غالب

دلیل شرایط مساعد آب و تواند بهجمعیت کفزیان در فصل بهار می

هوایی و شرایط مساعد تغذیه کفزیان باشد که از جمعیت باالیی 

دلیل بارندگی نسبی کم در فصل پاییز به تراکم چنینهم برخورداراند.

های الروی و افزایش دبی نهجریان شسته و حمل شدن نمو و شدت

در رودخانه ( 1374)های جمالزاده و افراز منوط گردد. در بررسی

آبزی غالب کفزیان بودند. جرجانی  حشراتکه  شد نشان داده شفارود

نیز به نتایج مشابهی در نهر مادرسو در پارک  (1387)و همکاران 

نوعی از های متهای انجام شده گروهگلستان رسیدند. در بررسی

 

 

 
: درصد جمعیت راسته های کفزیان شناسایی شده در 4شکل 

 رودخانه کسلیان

: میانگین جمعیت کفزیان در چهار ایستگاه 3شکل    

 رودخانه کسلیان

 
 ها و فصول مختلف در رودخانه کسلیاندر ایستگاه HFBI: روند تغییرات 5شکل 
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اند که خود خصوص حشرات آبزی شناسایی شدهمهرگان کفزی بهبی

بررسی باشد. دلیلی بر کیفیت مناسب رودخانه و سالمت منطقه می

خانواده  13فون کفزی رودخانه کسلیان تنوع این موجودات را با 

های کیفی خصوصاٌ صورت بررسی رسد درنظر میدهد که بهنشان می

های کفزیان افزایش یابد ها تعداد گروهای و ماندابحاشیههای آب در

دنیا که دارای شرایط  موجود در هایچنین بسیاری از رودخانههم

تنوع باالیی  کسلیان هستند، رودخانه با مشابه تقریباً و اقلیمی اکولوژیک

در مطالعه رودخانه سرخرود گیرند. می بر مهرگان کفزی را دراز بی

 هایدهد. خانوادهحشرات آبزی غالب کفزیان را تشکیل مینیز الرو 

Hydropsychida ،Baetida  Simulidae  ترین گروهای تشکیل غالب

و همکاران،  Abbaspour) شوندمی محسوب رودخانه دهنده کفزیان این

(. در بررسی رودخانه جاجرود با استفاده از جوامع بنتیکی 2017

دست مطلوب ب رودخانه جاجرود در پایینکه کیفیت آ شد داده نشان

اقدامات مدیریتی  بایسترودخانه می کیفیت آب این بهبود برای و نبوده

رودخانه طالقان  (.2020و همکاران،  Mehrjoمناسبی انجام گردد )

(، رودخانه 1389مهدوی و همکاران، ) خانواده 13در غرب تهران با 

و ( Yang ،2000و  Shieh)ه خانواد 34چی یاوان در تایوان با چی

 Fenoglio) خانواده 38های نیکاراگوئه با میانگین بسیاری از رودخانه

در رودخانه  ها هستند.هایی از این رودخانهنمونه (2002و همکاران، 

ترین ها دارای بیشروزهاسته یکمهرگان کفزی، رکسلیان از بین بی

قرار دارند.  جایگاه بعدی موداران درمرحله بعدی بال و در جمعیت بوده

های ترین گروهو یکی از مهم آبزی بوده هاروزهیک راسته این الروهای

ها تمایل طورکلی پورهبه شوند.های شیرین را شامل میکفزیان آب

های غیر آلوده و رودخانه نهرها و ا، استخره ها، هبه زندگی در دریاچ

 الروهاکه به این باتوجه (.Mackie ،2004 و Mackie) ن دارندژپراکسی

باشند نقش بسیار مهمی خواران میمنبع غذایی مهمی برای گوشت

در شرایط آلودگی آلی . کنندهای جاری ایفا میدر زنجیره غذایی آب

های حساس به آلودگی مانند جنس بسیار اندک که بسیاری از گونه

Epeorus  وRithrogenia  عدادی شوند. تبه کلی از محیط حذف می

به  باشند ونسبت به آلودگی مقاوم می  Baetidaeهای خانوادهاز گونه

کلی از این راسته در مطالعات تعیین کیفیت و ارزیابی زیستی طور

از راسته  Rhithrogena . در این بررسی خانوادهشودها استفاده میآب

های عنوان گروهها بهروزهاز راسته یک Baetidaeو خانواده  هاروزهیک

ترین تنوع های جاری بیشاکثر آب چنین درهم شدند. شناسایی غالب

؛ Dodds ،2002) باشدو تراکم متعلق به این گروه از کفزیان می

Gillies  وNavis ،2001 در پژوهشی که توسط جعفری و همکاران .)

بر روی اجتماعات و ساختار کفزیان رودخانه کسلیان انجام  (1390)

له بیانگر غالب بودن الرو حشرات بوده و سه راسته شد، نتایج حاص

Diptera،Ephemeroptera  وTrichoptera  عنوان ها بهدر همه ایستگاه

 خانواده فراوانی چنینهم اند.شده معرفی منطقه غالب جانداران

ها نشان دهنده ورود آلودگی شهری شیرونومیده در بعضی از ایستگاه

های متعلق به دو راسته هکه گروجه به اینبه این مناطق است. با تو

ای موداران( درصد قابل مالحظهها و بالروزهمهم حشرات آبزی )یک

های مطالعاتی تشکیل داده است و از جمعیت کفزیان را در ایستگاه

های حساس به هاز گرو چنین افراد متعلق به این دو راسته عمدتاًهم

ای شوند، چنین نتیجهمی محسوب هامحیط و آالینده تغییرات شرایط

و  Maxtedباشد )نیز تاییدی بر کیفیت مناسب رودخانه کسلیان می

با وجود محفظه یا  مودارانبال الروهای راسته(. 2000همکاران، 

با استفاده از مواد موجود در  وسیله تارهای ابریشمی وهپوششی که ب

برگ و  شن، ب های چوتکه، پریفیتون، شان مانند سنگریزهزندگی

موداران مانند عمدتاَ جوامع بال .شوندراحتی شناخته میسازند بهمی

نهرها  ها وها شاخص کیفیت باالی آب رودخانهها و بهارهروزهیک

نظر جمعیت در رتبه بعدی قرار  . دوباالن راسته بعدی که ازباشندمی

مربوط به آبزی  ترین تعداد حشراتای بیشهاز نظر گونگرفته است. 

در مهرگان کفزی را درصد جمعیت بی 40این راسته است که حدود 

(. با توجه به اینکه Hilsenhoff ،1982)دهند تشکیل میها رودخانه

از رودخانه کسلیان از نظر کیفیت دارای درجه عالی بوده و عاری 

رودخانه کم  در این دهنده این راستهتشکیل آلی بوده است درصد مواد

در دو دهه اخیر در تمام نقاط دنیا  HFBIکاربرد شاخص  است. بوده

هایی رودخانه کیفیت آب سریع جهت پایش زیستی شاخص یک عنوانبه

گرمسیری -در مناطق مختلف و با شرایط اقلیمی متفاوت )معتدله که

( 2002)و همکاران  Fenoglio شوند.استفاده می دارند قرار سردسیری(

های عنوان رودخانهرودخانه )به 7آب  تحقیقی بر روی کیفیت

شرقی نیکاراگوئه )ریسون جون( صورت مناطق معتدله( در جنوب

شاخص دیگر جهت ارزیابی  6از  HFBIگرفت که عالوه بر شاخص 

رودخانه از  7در این  HFBIکیفیت آب استفاده شد. نتایج شاخص 

مقدار  طور میانگین ازمتغیر بوده و به 80/7تا  72/4دی مقدار عد

 .دکیفیت آب این رودخانه نسبتاً خوب ارزیابی گردی 42/5عددی 

Peckarsky وPeitz  (2003 )آب رودخانه  کیفیت تحقیقی درخصوص

pipestone creek (یکی از انشعابات رودخانهBig Sioux  از جنوب که 

 شرقی داکوتای جنوبی امتداد دارد( ارائه گردید.جنوب غرب سوتا تا

رودخانه براساس شاخص   آب این کیفیت ای بینق مقایسهتحقی در این

HFBI  2000تا  1996، 1989 هایشاخص دیگر در سال 5همراه با 

با  HFBIسال توسط شاخص  12ها در این عمل آمد. نتایج بررسیبه

 pipestoneکیفیت آب رودخانه  که داد نشان 67/4-59/5 عددی مقادیر

تحقیقی Shirley (2005 ) ته است.خوب تا نسبتاً خوب نوسان داش از

عنوان رودخانه سرد شمالی( در )به  Peterheadکیفیت آب رودخانه بر

 HFBIو شاخص زیستی   Shannonکانادا براساس شاخص تنوع 
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 00/0-75/3با دامنه عددی  HFBIانجام داد که طی آن شاخص 

 در این مطالعه از عوامل بیانگر شرایط عالی آب این رودخانه بود.

باشد و تاثیر مورد استرس در طول رودخانه کارخانه چوب فریم می

خروجی این کارخانه تا حدودی بر این محیط موثر بوده است، از 

شاید تا حدودی به این مساله بر   Plecopteraهایجمله عدم نمونه

ها یکی از عوامل موثر در تغییر در ها و خروجیگردد. پسابمی

(. غالب بودن Lenat ،1988کفزیان است ) ساختار و ترکیب جمعیت

رودخانه است  محیطی حاصله از عوامل تغییرات نشانگر Dipteraراسته 

کلی خود مواد آلی موجود را  (. این راسته با حفظ ساختار3ایستگاه )

مصرف نموده و فشارهای زیست محیطی حاصل را خنثی می نمایند 

(Pipan ،2000 .)مده دست آعدد به در بررسی شاخص تنوع شانون

متوسط بوده است و تفاوت  دهنده شرایط نسبتاًفصول نشان تمامی در

و همکاران،  Kimدست آمده مشاهده نشد )داد بهعداری در امعنی

دهد. (. نتیجه شاخص سیمپسون درجه غالبیت را نشان می2019

 تر باشد، این مقدارهرچه غالبیت یک گونه در اجتماع بیش معموالً

کند و برعکس هرچه توزیع فراوانی افراد بین ت یک میل میبه سم

کند. در تر باشد، این مقدار به سمت صفر میل میها یکنواختگونه

دست آمده توزیع فراوانی افراد یکنواخت بوده و ههای ببررسی داده

طبق شاخص  (.2020و همکاران،  Etemi) نمایدمی سمت صفر میل به

و زمستان  تابستان فصل در ایغنای گونه ترینترین و کممارگالف بیش

 های کفزیانهای غنای کل گروهبوده است. مارگالف یکی از شاخص

ب و زیستگاه مورد بررسی بهتر قدر کیفیت آ شناسایی شده است. هر

یک اکوسیستم  کل غنای تر است. شاخصشاخص بیش مقدار این باشد

ابراین طبق نتایج، گویای وضعیت و شرایط آن اکوسیستم است. بن

، Iyiolaو  Asieduدهد )بهتر را در تابستان نشان می شرایط تقریباً

آب رودخانه  کیفیت (1399) آبادی و همکارانمطالعه رشت در (.2020

فوشه در استان گیالن با استفاده از شاخص هیلسنهوف و شاخص 

 دست آمده از این شاخص نشان دادتنوع شانون بررسی شد. نتایج به

در بررسی شاخص  دارد. کیفی خوب قرار در وضعیت رودخانه فوشه آب

 مناسب آب رودخانه بوده دهنده وضعیتمهرگان نشانشانون تنوع بی

 HFBIشاخص  کسلیان براساس رودخانه باالدستدر این بررسی  است.

دست رودخانه میان باشد.می در محدوده کیفیت آب عالی (975/1)

در محدوده  HFBI (75/2) براساس شاخص کسلیان )منطقه سنگده(

 شاخص براساس که کسلیان روستای ایستگاه گرفت. قرار عالی کیفیت

HFBI (075/4)  در ایستگاه  داشت. قرار خوبدر محدوده کیفیت آب

 HFBI براساس شاخصدست رودخانه( پایین) کسلیان رودخانه چهارم

ی قبلی قرار گرفته هاایستگاه عالی همانند محدوده کیفی در (075/3)

 HFBIکمک شاخص لیان بهیبررسی کیفیت رودخانه آب کس است.

ای طراحی شده که بازتاب های بیولوژیک به گونهکه در بین شاخص

نشان داد که کیفیت  ،تری از میزان بار آلودگی آلی دارددقیق منطقی

با وجود  باشد.میمناسب و مطلوب طور میانگین آب این رودخانه به

طور کامل عمل خودپاالیی بهدبی باالی آب  یب مناسب زمین وش

رودخانه توانسته ترکیب مناسبی از جمعیت  و روند طبیعیشده  انجام

طورکلی بررسی ساختار کفزیان هدر این منطقه ایجاد نماید. ب کفزیان

مساعد و مناسب رودخانه را نشان داده و  این منطقه شرایط نسبتاً

دهد در پاسخ به کیب جمعیت کفزیان رخ میتغییراتی که در تر

زا نظیر کارخانه چوب و روستاهای عوامل محیطی و شرایط استرس

 (.2017و همکاران،  Karrouchباشد )جوار میهم
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 شاخص  موجودات شناسایی. 1380 ،.م نفیسی، و .م احمدی، .1

  .صفحه 240 .خیبر انتشارات .جاری هایآب مهرهبی

. 1392زاده، ا.، ، م. و رجبروزبهانیمحمدی ؛ز. آخوندنژاد، .2

ن ماشی زرد رود تا قدیم آب منبع محدوده در زرد رودخانه آلودگی بررسی

لی ایش ماولین هم .الوهاز و تارانکم جوامع ماکروبنتیک با استفاده از

 ان.. همدپایدار توسعه زیست واز محیط حمایت حفاظت، ریزی،برنامه

، دوست، ص. و اکرمیوطن ؛کوهگردی، ا.؛ .م امامی، ؛پذیرا، ع. .3

زهای زیستی ماکروبنتواز عوامل محیطی بر تنوع برخی اثر .1387 ر.،

، 2. سال ایران شیالتعلمی رودخانه دالکی و حله بوشهر. مجله 

 .22تا  31، صفحات 4شماره 

ارزیابی شاخص  .1387قلیچی، ا. و اکرمی، ر.،  ؛.جرجانی، س .4

جله مماکروبنتوز نهر مادرسو پارک گلستان.  زیستی آلودگی و فون

 .52تا  41، صفحات 1، شماره 2. سال ایران شیالتعلمی 

و  .ع ساری،اسماعیلی ؛.ا عبدلی، ؛.م کرمی، ؛.ع جعفری، .5

. ساختار جمعیتی کفزیان بزرگ 1390فریزهندی، ق.، مرتضایی

ره ماش ،5سال  .ایران شیالتعلمی مجله  مازندران. ،کسلیان رودخانه

 .112تا  101صفحات   ،2

ع بررسی ساختار جوام .1391مارنانی، ح.، جلیلی، م. و رضایی .6

س مجله اقیانو .های جزیره کیشماکروبنتوزهای منطقه ساحلی آب

 .9تا  1، صفحات 12، شماره 3سال  .شناسی

ر گزارش بررسی زیستی و غی .1374جمالزاده، ف. و افزار، ع.،  .7

 .نزلیکز تحقیقات شیالت گیالن، بندر ازیستی رودخانه شفارود. مر

 ،فردحقیقیجعفرزادهو  زهرایی، ب. ؛.یزدیان. ح ؛.ن حیدری، .8

ر ساختا و تنوع اساسرود بر کشکان رودخانه زیستی یابیارز .1391ن.، 
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