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 یدهچک

 ازحشرات  اين. دهندمي تشكیل را آبي هاياكوسیستم اكولوژي در منحصربفرد هايگروه ترينمهم از يكي هاشیرونومیده
 اين .دارند آبزي گیاهان از متراكمي پوشش كه هستند جويبارهايي و استخرها ها،درياچه عمقكم مناطق الروهاي ترينفراوان

 از صليف صورت به بردارينمونه .شد انجام رود حبله رودخانه در Chironomidae خانواده الروهاي شناسايي هدف با پژوهش
 سه با  Dredge بردارينمونه توري از استفاده با رودخانه در( انزها و مدهخ ،دشت سمسین ،دشت زرين) بيانتخا ايستگاه چهار
-نگه درصد 70 اتانول الكل در بردارينمونه محل در آوريجمع از پس هانمونه. شد انجام 1394 سال در ايستگاه هر در تكرار

 از پس و سازيشفاف ،جداسازي بستر اجزاي و هانمونه ساير از Chironomidae الروهاي ابتدا آزمايشگاه، در. شدند داري
 نتايج. ندشد شناسايي جنس  سطح تا موجود شناسايي كلیدهاي و كنتراست فاز و نوري هايمیكروسكوپ با دايمي الم تهیه

 يک از Stictochironomus و Chironomus، Polypedilum جنس 3 وجود شیرونومیده، خانواده از حاضر بررسي
 . داد نشان رودخانه اين  مختلف هايبخش در را Chironominae زيرخانواده

  
  تهران ،رود حبله رودخانه شیرونومیده، فونستیک، :یدیکل هایواژه
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 مقدمه
 و ترینفراوان(  Diptera: Insecta) Chironomida هخانواد
 آب هاياکوسیستم اغلب در موجود حشرات ترینمتنوع

 ,.Callisto et al) هستند جهانی گسترش داراي و شیرین

 با حشرات از گروهی شامل که خانواده(. این 2002
 سه در است Dipteraاز راسته دوباالن  کامل دگردیسی

 در و آبزي عموماً( شفیره و الرو خم،ت) زندگی اول مرحله
 سطح به نزدیک که هستند هوازي هايپشه بلوغ مرحله

 رژیم در گسترده طور به الروها این. کنندمی پرواز آب
 هستند سهیم هاماهی بویژه جانوري هايگروه غذایی

(Armitage and Cranston, 1995 .)الروهاي  
Chironomidae  نقش آبزي اتاجتماع غذایی زنجیرهدر 

 ازمواد که هستتند چیزخوارهاییهمه و دارند کلیدي
 Cranston and) کنندمی تغذیه متنوعی غذایی

Reiss,1983 .) 
 ترینفراوان و ترینپراکنده شیرونومیده خانواده هايپشه     

 شور و شور لب شیرین، هايآب ساکن حشرات از گروه
 و آبی هايمحیط انواع با شیرونومیده الروهاي .باشندمی

 بیش آبزي هايمحیط بیشتر در و یافته سازگاري آبی نیمه

 تشكیل را حاضر گانمهربی هايگونه مجموع نصف از
 مناطق کوهستانی، جویبارهاي در الروها این .دهندمی

 ها،باتالق ها،رودخانه گرم هايآب قطبی، یخبندان

 بافت در آبزي، گیاهان میان ها،دریاچه اعماق ها،حوضچه

 کودهاي در حتی و مرطوب نیمه مناطق گیاهان، آوندي

  .(Bode, 1990) دارند وجود حیوانی

 چهار داراي حشرات گروه دیگر همانند  هاشیرونومیده     
 .باشندمی (بالغ حشره و شفیره الرو، تخم،( زندگی مرحله
 دیده ظریف هاي لوله صورت به و سن چهار داراي الروها

 ٢ تا طول به اياستوانه به حشرات این الغب .شوندمی

 غیر هايپشه به که باشدمی ظریف هايپشه شكل مترمیلی
 صورت به عموماً روز در هاپشه این .معروفند زنندهنیش

 شب و آبگیرها کنار و آبی سطوح در بخصوص گروهی

و  ي)احمد شوندمی یافت فراوانی به نور نزدیک هنگام
از  (Chironomidae) شیرونومیده انوادهخ .(1381همكاران، 

 همه در و هستند جایی همه  (Diptera) راسته دوباالن

 توجه مورد ،بنابراین  .دارند حضور آبی هاياکوسیستم انواع

 شیرونومیده خانوادة .دارند  قرار بنديطبقه متخصصان

Chironomidea جنس صد چند و خانواده زیر 10 داراي 

 Armitage and) باشدمی هگون  4000 از بیش و

Cranston, 1995). 
 یبند شكم 9اي کم عرض و ینهبند س 3بدن الرو از      

داراي یک  ینهبند س ینشده است. اول یلتر تشكباریک
و بدون بند است. پاهاي کاذب  یفت پاي کاذب گوشتج

 دارايزایده  یشفت پجیک  یزو ن(posterior)  یعقب
پاهاي  ینود دارد. در بجآخرین بند شكم و در یخک،س

 جیفت لوله مخرجدو(  یک تا سه )معموالً ی،کاذب عقب
. (Armitage and Cranston, 1995) دشویمشاهده م

سخت شده است که داراي  الًمجمه کامجکپسول سر یک 
 طحو یک زوج س یح شكمطیک س ی،ح پشتطیک س

که در کپسول سر  یم مختلفئاست. ضما (lateral) یانبج
ح طمشتمل بر چانه است که داراي دو س ،شودیممشاهده 

، S هايسیخک شامل االییاست. لب ب یو پشت یشكم
S، S و SV یح شكمطبخش س تریناست. مهم-

 کفت و متحرجدار، دندانه کهها هستند آرواره یشپ ی،لب
ود جو یدر بخش دهان الییفت آرواره باجهستند. یک 

ود جچانه و یانبج -یشتدر بخش پ ینیدارد. آرواره پای
داراي شاخک   Chironomidaeالروهايدارد. اغلب 

هاي لوتربورن روي بند اندام الًچندبندي هستتند که معمو
  Tanypodinaeود. در زیرخانوادهشیمدوم مشاهده 

ود جاي چانه، زبان وج اي شكارگري، بهتغذیهعلت رفتار  به
با  دتاًعم  Chironomidae الروهاي یدارد. شناسای

 Armitage andپذیر است امكان یعات دهانطق یبررس

Cranston, 1995).) 
 شمارانگشت و محدود ایران در شده انجام مطالعات     
 مهرگان آبزي. اولین تحقیق ثبت شده از بیاست بوده

 Sekya توسطایران، طول سواحل جنوبی دریاي خزر، 
محقق انجام شده است. بر طبق محاسبة این  (1973)

دریاي  کفزیان در تمام سواحل جنوبی هزند همیانگین تود
  .گرم در مترمربع بوده است ٢4/18 خزر حدود

بیولوژیک رودخانة  هاي( شاخص138٢) نژادابراهیم     
در را بزرگ این رودخانه  مهرگانمعرفی و بیرا رود زاینده

خانواده از  ٢4نمود که در نتیجه ی یسطح خانواده شناسا
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در تحقیق دیگري  .مهرگان بزرگ شناسایی گردیدند بی
رود مطالعه و در سطح زاینده بزرگ رودخانه مهرگانبی

 تحقیق  ی شدند و حاصل آن شناسایی در اینیشناسا گونه

 . بودمهرگان گونه از بی ٢6
 در جنس یک تنها شناسایی به موفق (1374موسوي )     

( به 1376)ولی پور . شد خزر دریاي جنوبی سواحل
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 

 طی (1376الوري ) همچنینبه سایر کفزیان داشته اند. 
 اطراف یرهايگآب در را خانواده این از جنس 1٢ مطالعاتی

 اصفهان استان در (1380فخري ) . نمود شناسایی تهران
اله بخشی و ابراهیم نژاد  و رودزاینده رودخانه در جنس ٢7

 شناسایی  گلپایگان رودخانه درجنس  33 یزن (1390)
 .  کردند
 شناسایی به ايمطالعه در(، 1383) نیكو و نژادبراهیم       

 در ماربر رودخانه زرگب مهرگانبی پراکنش و تاکسونومیک
 1٢ رده، 7 شناسایی شامل نتایج. پرداختند اصفهان استان

 ینب ینباشد که از ا می جنس 37 و خانواده 34 راسته،
 یافتسال  هايدر تمام ماه Chironimidae خانواده 

 شدند. 
(، نسبت به شناسایی و 1381) همكاران و احمدي     

اي خزر معرفی شیرونومیده سواحل جنوبی دری
(Chironomus albidus (Diptera: Chironomidae 

تمام الروهاي  ،اقدام نمودند. مطالعات فوق نشان داد
بررسی شده مربوط به حوزه جنوبی سواحل خزر متعلق به 

 و کرمی. باشدمی Chironomus albidusتنها گونه 
 رودخانه هايشیرونومیده بررسی با( 1393) همكاران

 در را زیرخانواده چهار از جنس 39 وجود به اصفهان ماربر
 این. یافتند دست رودخانه این مختلف هايبخش

 Chironominae 15:  )از بودند عبارت هازیرخانواده
 Orthocladiinae) ،(جنس ٢ Diamesinae) ،(جنس

 میان، این از که( جنس Tanypodinae5 ) و( جنس 17
 .شد گزارش ایران از بار نخستین براي جنس 13

و  رودحبلهاستان تهران و رودخانه  یتتوجه به موقع با     
 در هاشیرونومیده مورد در تحقیقی تاکنون که اییجاز آن

 ضروري آنها شناساییلذا  ،است نگرفته صورت رودخانه این
 .رسدمی بنظر

 
 هاشمواد و رو

 منطفه مورد مطالعه
 کیلومترمربع 6109 حدود در مساحتی رود حبله حوضه

 در دارد قرار فیروزکوه غرب و گرمسار شمال در دکهدار
-می سرچشمه فیروزکوه اطراف ارتفاعات از استان، شرق

 استان از رود این .شود می سرازیر جنوب سمت به و گیرد
 اطراف زارهاي شن در نهایت در وشود می خارج تهران

 ینامحدوده  1(. شكل 1373 ین،)افش رود می فرو گرمسار
 .دهد می شاننرودخانه را 

 

 

   www.mahigiran.com) )ود رحبله:  محدوده رودخانه 1شکل
Figure 1: Hablehrood river basin 

(www.mahigiran.com). 

 
در  یبردار نمونه های یستگاها موقعیت جغرافیایی: 1 جدول

 رودحبله رودخانه
Table 1: Geographical location of the sampling 

points in Hablehrood River.  

 ایستگاه رودخانه

جغرافیایی موقعیت  

(ی)شمال طول  
 عرض

(ی)شرق  

 سطح از ارتفاع

)متر( دریا  

رود حبله  

دشت زرین  "96  ’ 35  ⁰35  "33  ’ 37  ⁰5٢  1640 

دشت سیمین  "0٢  ’ 31  ⁰35  "11  ’ 30  ⁰5٢  1514 

’  3٢" خمده 40  ⁰35  "19  ’ 41  ⁰5٢  1789 

’  78" انزها 35  ⁰35  "3٢  ’ 38  ⁰5٢  1687 

 
 ی،دسترس امكانبا توجه به  رودخانه طول در یستگاها چهار
 ین،زم یبش یاهی،منطقه، پوشش گ یعیطب یتوضع
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 یانسرعت جر ی،به شاخه اصل یفرع يها شاخه یوستنپ
، 1شد. جدول  یینو بستر رودخانه تع یاهیپوشش گآب، 
 . دهدمی نشان را بررسی مورد هايیستگاها یتموقع

 
 روش کار

 در فصلی طور به انتخابی، ایستگاه چهار از بردارينمونه
 بردارينمونه توري توسط 1394 تابستان و بهار هايفصل

Palmer,1985) Dredge )متر،سانتی ٢0×50ابعاد اب 
 انجام مترمیلی 5/0 توري چشمه و مترسانتی 60عمق

 و انتخاب ترانسكت سه ایستگاه هر در ابتدا. گرفت
 جداگانه طور به و ترانسكت سه این امتداد در بردارينهنمو

 گذاشته رودخانه کف در Dredge پایینی لبه. گردید انجام
 پایان تا رودخانه آب جریان جهت خالف در Dredge و

 داخل به توري محتویات سپس. شد کشیده متر 10 نقطه
 از سطل، محتویات برابر دو اندازه به و گردید منتقل سطل

 تثبیت براي سپس. شد اضافه آن داخل به ودخانهر آب
 آن به سطل هر محتویات درصد 1 میزان به هانمونه موقت

  الروهاي ،آزمایشگاه در. گردید اضافه درصد 5 آلدئیدفرم
Chironomidae و جدا بستر اجزاي و دیگر هاينمونه از 

 که این به توجه با. شد نگهداري درصد 70 اتانول الكل در
 قطعات بررسی از Chironomidae الروهاي ییشناسا
 انجام تنه انتهایی هايبخش موارد برخی در و دهانی

 با شناسایی براي الروها تنه و سر کپسول از گیرد،می
 ها نمونه سپس. شد تهیه دایمی الم استریومیكروسكوپ،

 Cranston and) موجود شناسایی کلیدهاي با توجه به

Reiss, 1983; Cranston et al., 1983; Epler, 

2001; Fittkau and Roback, 1983; Oliver, 1983) 
 .شدند شناسایی جنس سطح تا
 

 هاروش تجزیه تحلیل داده
 Excel برنامهاطالعات با استفاده از  يآمار یلو تحل تجزیه

 یانگینم یساتانجام شد. مقا   SPSS 22 نرم افزار و
با  هاایستگاه ینب جنسخانواده و زیرها در سطح نمونه یفراوان

 اعتماد سطح در ANOVAطرفه یک یانسوار یزروش آنال
انجام شد.  هاي دانكنو روش مقایسه میانگین درصد 95

ها خانوادهزیر یفراوان یسهمقا يروش برا یناز هم ینهمچن

تابستان و زمستان استفاده شده است.  يهادر فصل
 هايتگاهایس در مختلف هايجنس فراوانی درصد همچنین

 .گردید محاسبه Frequency روش با مختلف
 

          نتایج
 در شده شناسایی هايجنس پراکنش به مربوط نتایج

در  رود حبلهدر رودخانه  يمختلف نمونه بردار هايایستگاه
 آوريجمع هاينمونه بررسی است.شده ارائه  ٢جدول 

نشان داد که از خانواده  ییشناسا یدهايشده با کل
 و Chironominae یرخانوادهز یک تنها رونومیده،یش

و  Chironomus، Polypedilumجنس  3 شامل
Stictochironomus گرفتند قرار شناسایی مورد. 

 
 هایایستگاه در شده شناسایی هایجنس پراکنش: 2جدول

 رود حبلهدر رودخانه  بردارینمونه مختلف
Table 2: the ditrbition pattern of the identified 

genera in different sampling points of 

Hablehrood River. 

 جنس خانواده ریز

رود حبله رودخانه  

 نیمیس

 دشت
 خمده

Chironominae 

Chironomus * - 

Polypedilum * - 

Stictochironomus * - 

 .شد یافت یستگاهنظر در ا مورد جنس*

 .نشد یافت یستگاهجنس مورد نظر در ا - 

 Chironomus (Meigen, 1803 ) جنس
 است، خونیکرم یا رنگ سرخ ریزکرم شامل جنس این 

 طریق از آن هايگونه از بسیاري شناسایی راه تنها
 داراي بدن آخر به مانده یكی بند. است ژنتیكی مطالعات

 باالیی آرواره قاعده به نزدیک بخش شكمی، لوله جفت دو
 چانه میانی دندان. است شعاعی خطوط از ردیف یک داراي

 الروهاي. (٢)شكل  است نزده بیرون زیاد جانبی دندان از
 ايبرکه مناطق ساکن هاي نسبتاً باالبا تراکم معموالً آنها

به علت وجود هموگلوبین در همولنف این جنس،  .هستند
 نظر از جنس این شوند.خ دیده میراغلب به رنگ س

 .بودند فراوانی ترینبیشداراي  فراوانی
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 سر کپسول مختلف هایبخش

 
 الرو تنه انتهای از مختلف هایبخش

 جنس بدن مختلف هایقسمت از میکروسکپی نمای: 2 شکل

Chironomus 
Figure 2: microscopical view of different part of 

the Chironomus body. 

 
 

 Polypedilum( Kieffer, 1912) جنس
. هستند رنگ سرخ ریز ايهکرم جنس این الروهاي
 و میانی هايدندانه از ترکوتاه چانه هايدندانه نخستین

 اندازه با هاییدندانه داراي چانه و است جانبیدندانه دومین
 ترکوچک هاکناره سمت به بتدریج که  است مساوي تقریباً

 نسبت تري بیش اي گونه غناي داراي جنس این. شوندمی
 الرو این. باشد می زیرخانواده این هاي جنس سایر به

 یوتروف استخرهاي در مهرگان، بی سایر به نسبت
 (. 3)شكل  است برخوردار تريبیش فراوانی از( حاصلخیز)
 

 
هایبخش  سر کپسول مختلف 

 
الرو تنه انتهای از مختلف هایبخش  

 جنس بدن مختلف هایقسمت از میکروسکپی نمای: 3 شکل
Polypedilum 

Figure 3: microscopical view of different part of 

the Polypedilum body. 

 
  (Kieffer and Theinemann,1919)جنس

Stictochironomus: 
 رنگ سرخ ریز کرم صورت به نیز جنس این در الروها 

 تیره الگوهاي است ممكن پشه این الرو. شوند می دیده
 . چانهباشد داشته سر کپسول پشت قسمت در مشخص

تر بلندتر جیفت خارجکه  یرهت یانیداراي چهار دندانه م
 انواع در رسوباتسایر  و ماسه و شن در هاآن .تاس

 هر در صد چند از تراکم در و شیرین آب هايزیستگاه
  (.4)شكل  کنندمی زندگی مترمربع
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هایبخش  سر کپسول مختلف 

 

الرو تنه انتهای از مختلف هایبخش  

 

 جنس بدن مختلف هایقسمت از میکروسکپی نمای: 4 شکل
Stictochironomus 

Figure 4: microscopical view of different part of 

the Stichtochironomus body 

 
 الروهای زیرخانواده شناسایی کلید: 1 شناسایی کلید

 Chironomidae 
 ریشک بدون و( شیاردار) مخطط چانه شكمی صفحات -1

 Chironominae .......است
 هایجنس شناسایی کلید: 2 شناسایی کلید

 Chironominae  زیرخانواده
 قرار بلند محور روي S خورده،جوش بهم S قاعده -1

 قرار بلند پایه روي و دارد بند پنج هاشاخک .است گرفته

 و یافته رشد بخوبی معموالً لوتربورن هاياندام .است گرفته
 ٢...............  است گرفته قرار( بلند یا کوتاه) پایه یک روي

 روي الًمعمو  S.است یكدیگر از جدا الًمعمو S قاعده
 و خوردهجوشبهم  S قاعده اگر) ندارد قرار بلند محور
S  داراي هاشاخک باشد،روي محور بلند قرار گرفته 

-اندام بند، هشت تا چهار داراي هاشاخک .(است بند شش

 ندارد قرار بلند یهپا روي لوتربورن هاي
..................................................................................................... 8  

 ترخارجی جفت که تیره میانی دندانه چهار داراي چانه -٢
 Stictochironomus .............................................است بلندتر

 شكمی، لوله جفتبند یكی مانده به آخر بدن داراي دو  -3
 از ردیف یک داراي باالیی آرواره قاعده به نزدیک بخش

 Chironomus  .................................................عاعیش خطوط
 چانه شكمی، لوله بدون بدن آخر به مانده یكی بند -

 دوتایی، میانی هايدندانه یا زوج هايدندانه تعداد داراي
 تا ايقهوه باالیی آرواره هايدندانه و چانه
  9................ .............................................................................سیاه

 و میانی هايدندانه از ترکوتاه چانه هايدندانه نخستین 4-
 Polypedilum.....................................جانبی... دندانه دومین

 
 در شیرونومیده مختلف هایجنس فراوانی درصد

 مورد مطالعه هایایستگاه
 یفراوان ،داده شده استنشان  5در شكل  هیكطورهمان

مختلف  يهاایستگاه در شده آوريجمع هايیرونومیدهش
در دو  و %(9خمده )، %(17) دشتسیمینعبارت بود از: 

 یافت اينمونه یچه (انزها و دشت نیزر) گرید یستگاها
 .نشد

 برداشت شیرونومیده مختلف هايجنس فراوانی درصد
  :از بود عبارت مطالعه طی شده

Chironimus (67)%> Polypedilum(٢1)%>  

Stictochironomus (10)%  (.6)شكل 
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 مختلف هایجنس فراوانی درصد: 5 شکل

در  شده آوریجمع شیرونومیده

ایستگاه های سیمین دشت و 

 خمده

Figure 5: Frequency (%) of 

different collected 

Chironomid genera from 

Simindasht and 

Khomadeh sampling 

ponts. 

 

 مختلف هایجنس فراوانی درصد: 6 شکل

 شده آوریجمع شیرونومیده
Figure 6: Frequnecy (%) of 

different collected 

Chironomid genera. 

 
 

   بحث
 شیرونومیده پراکنش بررسی

 یکتنها  ،رودحبله  انجام شده در رودخانه هاي یبررس طی
جنس  3شامل  Chironominae یرخانوادهز

Chironomus، Polypedilum  وStictochironomus 
 قرار گرفت. ییمورد شناسا یرونومیدهاز خانواده ش

بزرگ  مهرگانبی بررسی با( 1383) یكون و نژادابراهیم
 یرونومیدهرودخانه ماربر استان اصفهان از وجود خانواده ش

صورت  ییتنها در سطح خانواده شناسا یول ،خبر دادند
به مطالعه جوامع (  1389) و همكاران یداللهی. گرفت

رود در منطقه سوادکوه پرداختند، رودخانه سنبل یانکفز
 یندر ا یرونومیدهن داد که خانواده شمطالعه نشا ینا یجنتا

در  ییشناسا یزمطالعه ن یندر ا یول ،رودخانه پراکنش دارد
 سطح خانواده صورت گرفت.   

 یانکفز یبررس ی( ط1387) یناو تات خانیقریب     
آستارا اعالم نمودند که از خانواده  یلرودخانه لوندو

ه رودخان یندر ا  Chironomusجنستنها  یرونومیدهش
 در یقتحق( با 1381) و همكاران يشدند. احمد یافت

که تنها گونه موجود  یافتندخزر در یايدر یسواحل جنوب
 . باشدمیChironomus albidus حوزه فقط گونه  یندر ا

 جمعیت بررسی در نیز( 1393) همكاران و خسروانی     
 به هرمزگان استان آباد حاجی رودخانه در ماکروبنتوزها

. کردند اشاره خانواده سطح در هم آن ها،ونومیدهشیر وجود
 بر که تحقیقی در( 139٢) همكاران و عباسپور همچنین

 به ،پرداختند تنكابن کیله چشمه رودخانه کفزیان جوامع
 (هاشیرونومیده خانواده سطح در شناسایی) مشابه ینتایج
 کفزیان بررسی با( 1391) مقصودي نوان. یافتند دست

 هايشیرونومیده توانست زنجان استان اوزن قزل رودخانه
. نماید معرفی و شناسایی خانواده سطح در را آمده بدست
 هايشیرونومیده بررسی با( 1393)همكاران و کرمی

نس از چهار ج 39ود جو به اصفهان ماربر رودخانه
 دسته ناین رودخا فهاي مختلزیرخانواده را در بخش

ت بودند از:  ها عباره. این زیرخانوادیافتند
Chironominae (15  ،)جنسDiamesinae (٢ 

 Tanypodinaeجنس( و  17)  Orthocladiinaeجنس(،
بار از  یننس براي نخستج 13 یان،جنس( که از این م 5)
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 Allahbakhshiو  Ebrahimnezhad .ایران گزارش شد
 رودخانه هايیرونومیدهش یبه بررس یقی( در تحق٢013)

 هايیبررس یج. نتاپرداختند اصفهان اناست در گلپایگان
 یندر ا یرخانوادهز 4جنس در قالب  35نشان داد که  آنها

 جنسChironominae (15  ،)شدند.  ییرودخانه شناسا

Diamesinae(جنس ٢،)Orthocladiinae  (13  )جنس
نس ج 17 یان،جنس( که از  این م 5)Tanypodinae و 

با  یقاتتحق ینا .بار از ایران گزارش شد ینبراي نخست
 رودحبله رودخانه در بطوریكه داشت، خوانیهم یراخمطالعه 

 در که گردید شناسایی جنس 3 شامل زیرخانواده یک تنها
 شده اشاره آنها به نیز( 1393)همكاران و کرمی مطالعات

 هايجنس فراوانی که دادند نشان نتایج ،دیگر سوي از. است
 مختلف هاياهایستگ در شیرونومیده خانواده مختلف

 :بود ذیل شرح به بردارينمونه
 خمده<دشتسیمین

 از اعم محیطی شرایط که دهدمی نشان موضوع این     
 در...  و نبودن سیالبی حرارت، درجه اي،تغذیه شرایط

 جانوران این تنوع براي یبایست دشتسیمین رودخانه
. باشد بررسی مورد هايایستگاه سایر از مساعدتر بسیار

 شیرونومیده مختلف هايجنس فراوانی درصد چنینهم
 :بود ذیل شرح به تحقیق این طی شده آوريجمع

Chironimus>Polypedilum> Stictochironomus 
 دیگر محققین همانطوریكه دهد،می نشان نتیجه این     
 نسبت شیرونوموس جنس فراوانی گرفتند، نتیجه قبالً هم
توان این جنس از می ،الذ است. بیشتر  هاجنس سایر به

اي یا حتی ها را داراي بیشترین تنوع گونهشیرونومیده
 . هاي آبی درنظر گرفتمقاوم به آالینده

 
 قدردانی و تشکر

 مقدم محمود مهندس آقاي جنابجا دارد از  ،خاتمه در
 ،نمودند یاري بسیار بردارينمونه عملیات انجام رد که

 .شود سپاسگزاري صمیمانه
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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. 
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