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سحر ارکیا ،1سیامک یوسفیسیاهکلرودی ،*1ندا خردپیر ،2اعظم کرمی

-1گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین -پیشوا
-2گروه گیاهپزشکی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین -پیشوا
-3گروه زیست شناسی ،دانشگاه پیام نور واحد خرامه ،استان فارس
تاریخ پذیرش :اردیبهشت 1396

تاریخ دریافت :بهمن 1395

چکیده
شیرونومیدهها يكي از مهمترين گروههاي منحصربفرد در اكولوژي اكوسیستمهاي آبي را تشكیل ميدهند .اين حشرات از
فراوانترين الروهاي مناطق كمعمق درياچهها ،استخرها و جويبارهايي هستند كه پوشش متراكمي از گیاهان آبزي دارند .اين
پژوهش با هدف شناسايي الروهاي خانواده  Chironomidaeدر رودخانه حبله رود انجام شد .نمونهبرداري به صورت فصلي از
چهار ايستگاه انتخابي (زرين دشت ،سمسین دشت ،خمده و انزها) در رودخانه با استفاده از توري نمونهبرداري  Dredgeبا سه
تكرار در هر ايستگاه در سال  1394انجام شد .نمونهها پس از جمعآوري در محل نمونهبرداري در الكل اتانول  70درصد نگه-
داري شدند .در آزمايشگاه ،ابتدا الروهاي  Chironomidaeاز ساير نمونهها و اجزاي بستر جداسازي ،شفافسازي و پس از
تهیه الم دايمي با میكروسكوپهاي نوري و فاز كنتراست و كلیدهاي شناسايي موجود تا سطح جنس شناسايي شدند .نتايج
بررسي حاضر از خانواده شیرونومیده ،وجود  3جنس  Polypedilum ،Chironomusو  Stictochironomusاز يک
زيرخانواده  Chironominaeرا در بخشهاي مختلف اين رودخانه نشان داد.
واژههای کلیدی :فونستیک ،شیرونومیده ،رودخانه حبله رود ،تهران

* نویسنده مسئول siamak.yousefi1@gmail.com

*
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مقدمه
خانواده  ) Diptera: Insecta) Chironomidaفراوانترین و
متنوعترین حشرات موجود در اغلب اکوسیستمهاي آب
شیرین و داراي گسترش جهانی هستند ( Callisto et al.,
 .)2002این خانواده که شامل گروهی از حشرات با
دگردیسی کامل از راسته دوباالن  Dipteraاست در سه
مرحله اول زندگی (تخم ،الرو و شفیره) عموماً آبزي و در
مرحله بلوغ پشههاي هوازي هستند که نزدیک به سطح
آب پرواز میکنند .این الروها به طور گسترده در رژیم
غذایی گروههاي جانوري بویژه ماهیها سهیم هستند
( .)Armitage and Cranston, 1995الروهاي
 Chironomidaeدر زنجیره غذایی اجتماعات آبزي نقش
کلیدي دارند و همهچیزخوارهایی هستتند که ازمواد
غذایی متنوعی تغذیه میکنند ( Cranston and
.)Reiss,1983
پشههاي خانواده شیرونومیده پراکندهترین و فراوانترین
گروه از حشرات ساکن آبهاي شیرین ،لب شور و شور
میباشند .الروهاي شیرونومیده با انواع محیطهاي آبی و
نیمه آبی سازگاري یافته و در بیشتر محیطهاي آبزي بیش
از نصف مجموع گونههاي بیمهرگان حاضر را تشكیل
میدهند .این الروها در جویبارهاي کوهستانی ،مناطق
یخبندان قطبی ،آبهاي گرم رودخانهها ،باتالقها،
حوضچهها ،اعماق دریاچهها ،میان گیاهان آبزي ،در بافت
آوندي گیاهان ،مناطق نیمه مرطوب و حتی در کودهاي
حیوانی وجود دارند (.)Bode, 1990
شیرونومیدهها همانند دیگر گروه حشرات داراي چهار
مرحله زندگی) تخم ،الرو ،شفیره و حشره بالغ) میباشند.
الروها داراي چهار سن و به صورت لوله هاي ظریف دیده
میشوند .بالغ این حشرات به استوانهاي به طول تا ٢
میلیمتر شكل پشههاي ظریف میباشد که به پشههاي غیر
نیشزننده معروفند .این پشهها در روز عموماً به صورت
گروهی بخصوص در سطوح آبی و کنار آبگیرها و شب
هنگام نزدیک نور به فراوانی یافت میشوند (احمدي و
همكاران .)1381 ،خانواده شیرونومیده ) (Chironomidaeاز
راسته دوباالن ) (Dipteraهمه جایی هستند و در همه
انواع اکوسیستمهاي آبی حضور دارند .بنابراین ،مورد توجه
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متخصصان طبقهبندي قرار دارند .خانوادة شیرونومیده
Chironomideaداراي  10زیر خانواده و چند صد جنس
و بیش از  4000گونه میباشد (Armitage and
).Cranston, 1995
بدن الرو از  3بند سینهاي کم عرض و  9بند شكمی
باریکتر تشكیل شده است .اولین بند سینه داراي یک
جفت پاي کاذب گوشتی و بدون بند است .پاهاي کاذب
عقبی ) (posteriorو نیز یک جفت پیش زایده داراي
سیخک ،در آخرین بند شكم وجود دارد .در بین پاهاي
کاذب عقبی ،یک تا سه (معموالً دو) جفت لوله مخرجی
مشاهده میشود ).(Armitage and Cranston, 1995
کپسول سر یک جمجمه کامالً سخت شده است که داراي
یک سطح پشتی ،یک سطح شكمی و یک زوج سطح
جانبی ) (lateralاست .ضمائم مختلفی که در کپسول سر
مشاهده میشود ،مشتمل بر چانه است که داراي دو سطح
شكمی و پشتی است .لب باالیی شامل سیخکهاي ،S
 S ،Sو  SVاست .مهمترین بخش سطح شكمی-
لبی ،پیش آروارهها هستند که دندانهدار ،جفت و متحرک
هستند .یک جفت آرواره باالیی در بخش دهانی وجود
دارد .آرواره پایینی در بخش پشتی -جانبی چانه وجود
دارد .اغلب الروهاي  Chironomidaeداراي شاخک
چندبندي هستتند که معموالً اندامهاي لوتربورن روي بند
دوم مشاهده م ی ش ود .در زیرخانواده Tanypodinae
به علت رفتار تغذیهاي شكارگري ،به جاي چانه ،زبان وجود
دارد .شناسایی الروهاي  Chironomidaeعمدتاً با
بررسی قطعات دهانی امكانپذیر است Armitage and
).)Cranston, 1995
مطالعات انجام شده در ایران محدود و انگشتشمار
بوده است .اولین تحقیق ثبت شده از بیمهرگان آبزي
ایران ،طول سواحل جنوبی دریاي خزر ،توسط Sekya
( )1973انجام شده است .بر طبق محاسبة این محقق
میانگین توده زنده کفزیان در تمام سواحل جنوبی دریاي
خزر حدود  18/٢4گرم در مترمربع بوده است.
ابراهیمنژاد ( )138٢شاخصهاي بیولوژیک رودخانة
زایندهرود را معرفی و بیمهرگان بزرگ این رودخانه را در
سطح خانواده شناسایی نمود که در نتیجه  ٢4خانواده از
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بی مهرگان بزرگ شناسایی گردیدند .در تحقیق دیگري
بیمهرگان بزرگ رودخانه زایندهرود مطالعه و در سطح
گونه شناسایی شدند و حاصل آن شناسایی در این تحقیق
 ٢6گونه از بیمهرگان بود.
موسوي ( )1374موفق به شناسایی تنها یک جنس در
سواحل جنوبی دریاي خزر شد .ولی پور ( )1376به
بررسی پراکنش و فراوانی الروهاي شیرونومیده در تالب
انزلی پرداخته و بدون در نظر گرفتن تنوع گونه اي بیان
داشت که این گروه از حشرات بیشترین فراوانی را نسبت
به سایر کفزیان داشته اند .همچنین الوري ( )1376طی
مطالعاتی  1٢جنس از این خانواده را در آبگیرهاي اطراف
تهران شناسایی نمود  .فخري ( )1380در استان اصفهان
 ٢7جنس در رودخانه زایندهرود و اله بخشی و ابراهیم نژاد
( )1390نیز  33جنس در رودخانه گلپایگان شناسایی
کردند.
براهیمنژاد و نیكو ( ،)1383در مطالعهاي به شناسایی
تاکسونومیک و پراکنش بیمهرگان بزرگ رودخانه ماربر در
استان اصفهان پرداختند .نتایج شامل شناسایی  7رده1٢ ،
راسته 34 ،خانواده و  37جنس می باشد که از این بین
خانواده  Chironimidaeدر تمام ماههاي سال یافت
شدند.
احمدي و همكاران ( ،)1381نسبت به شناسایی و
معرفی شیرونومیده سواحل جنوبی دریاي خزر
(Chironomus albidus (Diptera: Chironomidae
اقدام نمودند .مطالعات فوق نشان داد ،تمام الروهاي
بررسی شده مربوط به حوزه جنوبی سواحل خزر متعلق به
تنها گونه  Chironomus albidusمیباشد .کرمی و
همكاران ( )1393با بررسی شیرونومیدههاي رودخانه
ماربر اصفهان به وجود  39جنس از چهار زیرخانواده را در
بخشهاي مختلف این رودخانه دست یافتند .این
زیرخانوادهها عبارت بودند از15 Chironominae( :
جنس) ٢ Diamesinae( ،جنس)Orthocladiinae( ،
 17جنس) و ( 5 Tanypodinaeجنس) که از این میان،
 13جنس براي نخستین بار از ایران گزارش شد.
با توجه به موقعیت استان تهران و رودخانه حبلهرود و
از آنجایی که تاکنون تحقیقی در مورد شیرونومیدهها در
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این رودخانه صورت نگرفته است ،لذا شناسایی آنها ضروري
بنظر میرسد.
مواد و روشها
منطفه مورد مطالعه
حوضه حبلهرود مساحتی در حدود  6109کیلومترمربع
داردکه در شمال گرمسار و غرب فیروزکوه قرار دارد در
شرق استان ،از ارتفاعات اطراف فیروزکوه سرچشمه می-
گیرد و به سمت جنوب سرازیر میشود .این رود از استان
تهران خارج میشود و در نهایت در شنزارهاي اطراف
گرمسار فرو میرود (افشین .)1373 ،شكل  1محدوده این
رودخانه را نشان میدهد.

شکل :1محدوده رودخانه حبلهرود ((www.mahigiran.com

basin

Hablehrood
river
(www.mahigiran.com).

1:

Figure

جدول  :1موقعیت جغرافیایی ایستگاههای نمونهبرداری در
رودخانه حبلهرود
Table 1: Geographical location of the sampling
points in Hablehrood River.
موقعیت جغرافیایی
رودخانه

حبلهرود

ایستگاه

طول (شمالی)

عرض

ارتفاع از سطح

(شرقی)

دریا (متر)

زریندشت

96"’⁰35 35

33"’⁰5٢ 37

1640

سیمیندشت

0٢"’⁰35 31

11"’⁰5٢ 30

1514

خمده

3٢"’⁰35 40

19"’⁰5٢ 41

1789

انزها

78"’⁰35 35

3٢"’⁰5٢ 38

1687

چهار ایستگاه در طول رودخانه با توجه به امكان دسترسی،
وضعیت طبیعی منطقه ،پوشش گیاهی ،شیب زمین،
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پیوستن شاخههاي فرعی به شاخه اصلی ،سرعت جریان
آب ،پوشش گیاهی و بستر رودخانه تعیین شد .جدول ،1
موقعیت ایستگاههاي مورد بررسی را نشان میدهد.

در فصلهاي تابستان و زمستان استفاده شده است.
همچنین درصد فراوانی جنسهاي مختلف در ایستگاههاي
مختلف با روش  Frequencyمحاسبه گردید.

روش کار
نمونهبرداري از چهار ایستگاه انتخابی ،به طور فصلی در
فصلهاي بهار و تابستان  1394توسط توري نمونهبرداري
 )Palmer,1985) Dredgeبا ابعاد ٢0×50سانتیمتر،
عمق 60سانتیمتر و چشمه توري  0/5میلیمتر انجام
گرفت .ابتدا در هر ایستگاه سه ترانسكت انتخاب و
نمونهبرداري در امتداد این سه ترانسكت و به طور جداگانه
انجام گردید .لبه پایینی  Dredgeدر کف رودخانه گذاشته
و  Dredgeدر خالف جهت جریان آب رودخانه تا پایان
نقطه  10متر کشیده شد .سپس محتویات توري به داخل
سطل منتقل گردید و به اندازه دو برابر محتویات سطل ،از
آب رودخانه به داخل آن اضافه شد .سپس براي تثبیت
موقت نمونهها به میزان  1درصد محتویات هر سطل به آن
فرمآلدئید  5درصد اضافه گردید .در آزمایشگاه ،الروهاي
 Chironomidaeاز نمونههاي دیگر و اجزاي بستر جدا و
در الكل اتانول  70درصد نگهداري شد .با توجه به این که
شناسایی الروهاي  Chironomidaeاز بررسی قطعات
دهانی و در برخی موارد بخش هاي انتهایی تنه انجام
میگیرد ،از کپسول سر و تنه الروها براي شناسایی با
استریومیكروسكوپ ،الم دایمی تهیه شد .سپس نمونه ها
با توجه به کلیدهاي شناسایی موجود (Cranston and

نتایج
نتایج مربوط به پراکنش جنسهاي شناسایی شده در
ایستگاههاي مختلف نمونه برداري در رودخانه حبله رود در
جدول  ٢ارائه شده است .بررسی نمونههاي جمعآوري
شده با کلیدهاي شناسایی نشان داد که از خانواده
شیرونومیده ،تنها یک زیرخانواده  Chironominaeو
شامل  3جنس  Polypedilum ،Chironomusو
 Stictochironomusمورد شناسایی قرار گرفتند.

Reiss, 1983; Cranston et al., 1983; Epler,
)2001; Fittkau and Roback, 1983; Oliver, 1983

تا سطح جنس شناسایی شدند.
روش تجزیه تحلیل دادهها
تجزیه و تحلیل آماري اطالعات با استفاده از برنامه Excel
و نرم افزار  SPSS 22انجام شد .مقایسات میانگین
فراوانی نمونهها در سطح زیرخانواده و جنس بین ایستگاهها با
روش آنالیز واریانس یکطرفه  ANOVAدر سطح اعتماد
 95درصد و روش مقایسه میانگینهاي دانكن انجام شد.
همچنین از همین روش براي مقایسه فراوانی زیرخانوادهها
15٢

جدول :2پراکنش جنسهای شناسایی شده در ایستگاههای
مختلف نمونهبرداری در رودخانه حبله رود
Table 2: the ditrbition pattern of the identified
genera in different sampling points of
Hablehrood River.
رودخانه حبله رود
زیر خانواده

جنس

Chironominae

Chironomus
Polypedilum
Stictochironomus

سیمین
دشت

*
*
*

خمده

-

*جنس مورد نظر در ایستگاه یافت شد.
 -جنس مورد نظر در ایستگاه یافت نشد.

جنس ) Chironomus (Meigen, 1803

این جنس شامل کرمریز سرخ رنگ یا کرمخونی است،
تنها راه شناسایی بسیاري از گونههاي آن از طریق
مطالعات ژنتیكی است .بند یكی مانده به آخر بدن داراي
دو جفت لوله شكمی ،بخش نزدیک به قاعده آرواره باالیی
داراي یک ردیف از خطوط شعاعی است .دندان میانی چانه
از دندان جانبی زیاد بیرون نزده است (شكل  .)٢الروهاي
آنها معموالً با تراکمهاي نسبتاً باال ساکن مناطق برکهاي
هستند .به علت وجود هموگلوبین در همولنف این جنس،
اغلب به رنگ سرخ دیده میشوند .این جنس از نظر
فراوانی داراي بیشترین فراوانی بودند.
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بخشهای مختلف کپسول سر
سر کپسول مختلف بخشهای

بخشهای مختلف از انتهای تنه الرو

شکل  :2نمای میکروسکپی از قسمتهای مختلف بدن جنس
Chironomus
Figure 2: microscopical view of different part of
the Chironomus body.

بخشهای مختلف از انتهای تنه الرو

شکل  :3نمای میکروسکپی از قسمتهای مختلف بدن جنس
Polypedilum
Figure 3: microscopical view of different part of
the Polypedilum body.

جنس (Polypedilum )Kieffer, 1912

الروهاي این جنس کرمهاي ریز سرخ رنگ هستند.
نخستین دندانههاي چانه کوتاهتر از دندانههاي میانی و
دومین دندانهجانبی است و چانه داراي دندانههایی با اندازه
تقریباً مساوي است که بتدریج به سمت کنارهها کوچکتر
میشوند .این جنس داراي غناي گونه اي بیش تري نسبت
به سایر جنس هاي این زیرخانواده می باشد .این الرو
نسبت به سایر بی مهرگان ،در استخرهاي یوتروف
(حاصلخیز) از فراوانی بیشتري برخوردار است (شكل .)3

جنس

)Theinemann,1919

and

(Kieffer

:Stictochironomus
الروها در این جنس نیز به صورت کرم ریز سرخ رنگ
دیده می شوند .الرو این پشه ممكن است الگوهاي تیره
مشخص در قسمت پشت کپسول سر داشته باشد .چانه
داراي چهار دندانه میانی تیره که جفت خارجیتر بلندتر
است .آنها در شن و ماسه و سایر رسوبات در انواع
زیستگاههاي آب شیرین و در تراکم از چند صد در هر
مترمربع زندگی میکنند (شكل .)4
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سر کپسول مختلف بخشهای

بخشهای مختلف از انتهای تنه الرو

شکل  :4نمای میکروسکپی از قسمتهای مختلف بدن جنس
Stictochironomus
Figure 4: microscopical view of different part of
the Stichtochironomus body

کلید شناسایی  :1کلید شناسایی زیرخانواده الروهای
Chironomidae

 -1صفحات شكمی چانه مخطط (شیاردار) و بدون ریشک
استChironominae.......
کلید شناسایی  :2کلید شناسایی جنسهای
زیرخانواده Chironominae
 -1قاعده  Sبهم جوشخورده S ،روي محور بلند قرار
گرفته است .شاخکها پنج بند دارد و روي پایه بلند قرار
گرفته است .اندامهاي لوتربورن معموالً بخوبی رشد یافته و
روي یک پایه (کوتاه یا بلند) قرار گرفته است ٢ ...............
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قاعده  Sمعموالً جدا از یكدیگر است S .معموالً روي
محور بلند قرار ندارد (اگر قاعده  Sبهم جوشخورده و
 Sروي محور بلند قرار گرفته باشد ،شاخکها داراي
شش بند است) .شاخکها داراي چهار تا هشت بند ،اندام-
هاي لوتربورن روي پایه بلند قرار ندارد
8 .....................................................................................................
 -٢چانه داراي چهار دندانه میانی تیره که جفت خارجیتر
بلندتر استStictochironomus.............................................
 -3بند یكی مانده به آخر بدن داراي دو جفت لوله شكمی،
بخش نزدیک به قاعده آرواره باالیی داراي یک ردیف از
خطوط شعاعیChironomus .................................................
 بند یكی مانده به آخر بدن بدون لوله شكمی ،چانهداراي تعداد دندانههاي زوج یا دندانههاي میانی دوتایی،
چانه و دندانههاي آرواره باالیی قهوهاي تا
سیاه9 .............................................................................................
 4نخستین دندانههاي چانه کوتاهتر از دندانههاي میانی ودومین دندانه جانبیPolypedilum........................................
درصد فراوانی جنسهای مختلف شیرونومیده در
ایستگاههای مورد مطالعه
همانطوریكه در شكل  5نشان داده شده است ،فراوانی
شیرونومیدههاي جمعآوري شده در ایستگاههاي مختلف
عبارت بود از :سیمیندشت ( ،)%17خمده ( )%9و در دو
ایستگاه دیگر (زرین دشت و انزها) هیچ نمونهاي یافت
نشد.
درصد فراوانی جنسهاي مختلف شیرونومیده برداشت
شده طی مطالعه عبارت بود از:
>)%٢1( Polypedilum>)%67( Chironimus
( )%10( Stictochironomusشكل .)6

مجله علمی شیالت ایران

شکل  :5درصد فراوانی جنسهای مختلف
شیرونومیده جمعآوری شده در
ایستگاه های سیمین دشت و
خمده
Figure 5: Frequency (%) of
different
collected
Chironomid genera from
Simindasht
and
Khomadeh
sampling
ponts.

شکل  :6درصد فراوانی جنسهای مختلف
شیرونومیده جمعآوری شده
Figure 6: Frequnecy (%) of
different
collected
Chironomid genera.

سال بیست و شش/شماره 3

بحث
بررسی پراکنش شیرونومیده
طی بررسیهاي انجام شده در رودخانه حبلهرود ،تنها یک
زیرخانواده  Chironominaeشامل  3جنس
 Polypedilum ،Chironomusو Stictochironomus
از خانواده شیرونومیده مورد شناسایی قرار گرفت.
ابراهیمنژاد و نیكو ( )1383با بررسی بیمهرگان بزرگ
رودخانه ماربر استان اصفهان از وجود خانواده شیرونومیده
خبر دادند ،ولی تنها در سطح خانواده شناسایی صورت
گرفت .یداللهی و همكاران ( )1389به مطالعه جوامع
کفزیان رودخانه سنبلرود در منطقه سوادکوه پرداختند،
نتایج این مطالعه نشان داد که خانواده شیرونومیده در این
رودخانه پراکنش دارد ،ولی در این مطالعه نیز شناسایی در
سطح خانواده صورت گرفت.
قریبخانی و تاتینا ( )1387طی بررسی کفزیان
رودخانه لوندویل آستارا اعالم نمودند که از خانواده
شیرونومیده تنها جنس  Chironomusدر این رودخانه
یافت شدند .احمدي و همكاران ( )1381با تحقیق در
سواحل جنوبی دریاي خزر دریافتند که تنها گونه موجود
در این حوزه فقط گونه  Chironomus albidusمیباشد.
خسروانی و همكاران ( )1393نیز در بررسی جمعیت
ماکروبنتوزها در رودخانه حاجی آباد استان هرمزگان به
وجود شیرونومیدهها ،آن هم در سطح خانواده اشاره کردند.
همچنین عباسپور و همكاران ( )139٢در تحقیقی که بر
جوامع کفزیان رودخانه چشمه کیله تنكابن پرداختند ،به
نتایجی مشابه (شناسایی در سطح خانواده شیرونومیدهها)
دست یافتند .نوان مقصودي ( )1391با بررسی کفزیان
رودخانه قزل اوزن استان زنجان توانست شیرونومیدههاي
بدست آمده را در سطح خانواده شناسایی و معرفی نماید.
کرمی و همكاران( )1393با بررسی شیرونومیدههاي
رودخانه ماربر اصفهان به وجود  39جنس از چهار
زیرخانواده را در بخشهاي مختلف این رودخانه دست
یافتند .این زیرخانوادهها عبارت بودند از:
 15( Chironominaeجنس)٢( Diamesinae ،
جنس) 17( Orthocladiinae ،جنس) و Tanypodinae
( 5جنس) که از این میان 13 ،جنس براي نخستین بار از
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( )٢013در تحقیقی به بررسی شیرونومیدههاي رودخانه
گلپایگان در استان اصفهان پرداختند .نتایج بررسیهاي
آنها نشان داد که  35جنس در قالب  4زیرخانواده در این
رودخانه شناسایی شدند 15( Chironominae .جنس)،
 ٢(Diamesinaeجنس) 13( Orthocladiinae ،جنس)
و  5( Tanypodinaeجنس) که از این میان 17 ،جنس
براي نخستین بار از ایران گزارش شد .این تحقیقات با
مطالعه اخیر همخوانی داشت ،بطوریكه در رودخانه حبلهرود
تنها یک زیرخانواده شامل  3جنس شناسایی گردید که در
مطالعات کرمی و همكاران( )1393نیز به آنها اشاره شده
است .از سوي دیگر ،نتایج نشان دادند که فراوانی جنسهاي
مختلف خانواده شیرونومیده در ایستگاههاي مختلف
نمونهبرداري به شرح ذیل بود:
سیمیندشت>خمده
این موضوع نشان میدهد که شرایط محیطی اعم از
شرایط تغذیهاي ،درجه حرارت ،سیالبی نبودن و  ...در
رودخانه سیمیندشت بایستی براي تنوع این جانوران
بسیار مساعدتر از سایر ایستگاههاي مورد بررسی باشد.
همچنین درصد فراوانی جنسهاي مختلف شیرونومیده
جمعآوري شده طی این تحقیق به شرح ذیل بود:
Stictochironomus>Polypedilum>Chironimus
این نتیجه نشان میدهد ،همانطوریكه محققین دیگر
هم قبالً نتیجه گرفتند ،فراوانی جنس شیرونوموس نسبت
به سایر جنسها بیشتر است .لذا ،میتوان این جنس از
شیرونومیدهها را داراي بیشترین تنوع گونهاي یا حتی
مقاوم به آالیندههاي آبی درنظر گرفت.
تشکر و قدردانی
در خاتمه ،جا دارد از جناب آقاي مهندس محمود مقدم
که در انجام عملیات نمونهبرداري بسیار یاري نمودند،
صمیمانه سپاسگزاري شود.
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Arkia S.1; Yousefi Siahkalroodi S.1; Kheradpir N.2; Karami A.3
*

1- Department of Biology, Faculty of Biological science, Islamic Azad University, Varamin-Pishva
Branch, Pishva, Iran
2- Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Varamin-Pishva
Branch, Varamin, Iran
3- Department of Biology, Payame Noor University, Kharameh Center, Fars provience

Abstract:
Chironmidae is one of the zoo-ecological unique group in the aquatic ecosystem. These insects are
among the frequent larvae in shallow areas of the lakes, pools and road which has a dense cover of
aquatic plants. This study was conducted to identify the Chironomidae living in Hablehrood stream.
Sampling programmed seasonally for four selected pilots (Zarrindasht, Simindasht, KHomadeh and
Enzaha) by dredge in three replications for each pilot in 2015. Samples were transferred in ethanol
70% to the laboratory. In the laboratory, larvae were separated from other substrate elements, after
calcifying the samples, they were permanently fixed. Identification was done by use of available keys
to genus level. The result showed that three genus hironomus, Polypedilum and Stritochironomus
belonged to sub-family Chironominae were collected from Hablehrood.
Keywords: Faunistic, Chironmidae, Hablehrood River, Tehran
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