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چکیده
با توجه به اهمیت مصبها به عنوان مناطق حساس اکولوژیک و زیستگاه موقتی بسیاری از آبزیان و همچنین اهمیت الروهای
خانواده  Chironomidaeدر زنجیره غذایی و تغذیه ماهیان ،تراکم و الگوی پراکنش این الروها و ارتباطشان با متغیرهای
محیطی در مصب رودخانه چشمهکیله تنکابن (حوضه جنوبی دریای خزر) مورد بررسی قرار گرفت .نمونه برداری به مدت یک
سال به صورت دو ماه یکبار ،از آبان ماه  1393تا شهریور ماه  1394در سه ایستگاه ( S1در رودخانه S2 ،در مصب و  S3در
دریا) با استفاده از نمونه بردارهای گرب مدل ( Van Veenبا سطح مقطع  0/03مترمربع) و سوربر (با سطح مقطع  0/1مترمربع
با چشمههای به ابعاد  0/2میلیمتر) در سه تکرار انجام شد .متغیرهای آب شامل دما و شوری و متغیرهای رسوب شامل دانه بندی
و مواد آلی کل ) (TOMاندازه گیری شد .در این تحقیق ،از خانواده  ،Chironomidaeسه زیر خانواده 5( Chironominae
جنس) 4( Orthocladinae ،جنس) و  1( Tanypodinaeجنس) شناسایی و معرفی شدند 10 .جنس معرفی شده در این تحقیق
برای اولین بار از این رودخانه و مصب گزارش گردیدند .در بین جنسهای شناسایی شده ،بیشترین میانگین تراکم مربوط به
جنس  235( Orthocladiusعدد در مترمربع) و کمترین آن مربوط به جنس  45/5( Eukiefferiellaعدد در مترمربع) بود.
پراکنش مکانی این الروها در بین ایستگاههای مورد بررسی اختالف معنیداری را نشان داد ) (p<0/05به طوریکه ایستگاه
رودخانه تراکم ( 248/3±93/6تعداد در مترمربع) بیشتری نسبت به ایستگاه مصب ( 90/5±29/6تعداد در مترمربع) و ایستگاه
دریا ( 0±0تعداد در مترمربع) داشت .آزمون همبستگی پیرسون اختالف معنیداری ) (p<0/05بین تراکم الروهای
 Chironomidaeبا عوامل محیطی در آب (دما و شوری) و رسوب (دانهبندی و مواد آلی کل) نشان داد.
لغاتکلیدی :شناسایی ،تراکم ، Chironomidae ،چشمهکیله تنکابن ،دریای خزر
*نویسنده مسئول
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معرفی و پراکنش الروهای خانواده شیرونومیده ...

مقدمه
خانواده شیرونومیده متعلق به رده حشرات و راسته دوباالن
است که در چرخه زندگی خود دارای دگردیسی کامل با چهار
مرحله تخم ،4الرو ،5شفیره 6و بالغ 7میباشند .سه مرحلة اول آن
آبزی است و در مرحله بلوغ تبدیل به پشههای هوازی میشوند
و در خارج از آب زندگی میکنند .شیرونومیدهها یکی از
فراوانترین و متنوعترین گروه از درشت بیمهرهگان کفزی
هستند و اغلب به عنوان گروه غالب در بین حشرات آبزی در
اکوسیستمهای آب شیرین مطرح میباشند ).(Epler, 2001
شیرونومیدهها پراکنش جهانی دارند و عالوه بر زیستگاههای آب
شیرین در زیستگاههای آب لبشور هم حضور دارند (Orendt
) .et al., 2011الروهای شیرونومیده به علت قابلیت سازگاری و
توانایی اکولوژیک در شرایط زیست محیطی مختلفی از دما،
اسیدیته ،8شوری ،عمق ،سرعت جریان و حاصلخیزی ،در
اکوسیستمهای آبی یافت میگردند (Armitage et al.,
) .1995بسیاری از تحقیقات نشان میدهد که الروهای خانواده
شیرونومیده به علت دارا بودن عناصر مغذی مهم مثل پروتئین
به میزان زیاد و هضم سریع و آسان ،توسط ماهیان کفزی و
نیمهکفزی مورد تغذیه قرار میگیرند ).(Ozkan et al., 2010
گونههای خانواده شیرونومیده در نیمکره شمالی کامالً شناخته
شدهاند ،در اروپا  1971( Oliverو  Cranston ،)1983و
همکاران ( Pinder ،)1983و  )1983( Reissو  Orendtو
همکاران ( )2011و در آمریکای شمالی توسط  Oliverو
همکاران ( Johnson ،)2001( Epler ،)1978و Krieger
( )2012( Bolton ،)2005و  )2012( Kranzfelderکلیدهای
شناسایی از الروهای خانواده شیرونومیده منتشر نمودند .به
رغم محدود بودن مطالعات گونههای شیرونومیده درآسیا،
بررسیهای نسبتاً گستردهای در هند ،چین ،ژاپن و استرالیا
صورت گرفته است .در دهههای پیشین روسها نیز مطالعات
جامعی در مورد خانواده شیرونومیده انجام دادهاند
) .(Konstantinov, 1968در دریای خزر  8گونه الرو
شیرونومیده با منشأ آب شیرین ثبت گردیده است (قاسم اف،
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 .)1994بر اساس مطالعات روسها در آبهای دریای خزر ،به غیر
از مناطقی که توسط آبهای رودخانهای شیرین شدهاند،
گونههای  Chironomus albidusو Clunio marinus
فراوانتر از سایر شیرونومیدهها میباشند (بیرشتین و همکاران،
 .)1968در ایران بویژه در حوضه جنوبی دریای خزر مطالعات
اندکی در مورد الروهای خانواده شیرونومیده صورت گرفته
است .احمدی و موسوی ننهکران ( )1381در سواحل جنوبی
دریای خزر گونه  Taheri ،Chironomus albidusو همکاران
( )2012در خلیج گرگان نیز گونه  Chironomus albidusو
میرزاجانی و همکاران ( )1393در مصب 18رودخانه منتهی به
دریای خزر در استان گیالن 26 ،جنس از خانواده شیرونومیده
معرفی کردهاند .در مطالعات انجام شده بر فون ماکروبنتیک در
سواحل جنوبی دریای خزر و حوضههای آبریز آن در دهههای
گذشته ،شناسایی الرو این حشرات محدود به سطح خانواده
( )Chironomidaeبود (روشن طبری و همکاران1392 ،؛
اللویی1383 ،؛ علیزاده ثابت1395 ،؛ .)Roohi et al., 2010
در استان اصفهان مطالعات جامعتری در مورد الروهای خانواده
شیرونومیده صورت گرفت و جنسهای بسیار زیادی برای اولین
بار در ایران معرفی گردیدند .در رودخانه زایندهرود  27جنس
( ،)Ebrahimnezhad and Fakhri, 2005در رودخانه
گلپایگان  33جنس (اله بخشی و ابراهیم نژاد ،)1390 ،در
رودخانه ماربر  39جنس (کرمی و همکاران )1393 ،و در
رودخانه گلپایگان  35جنس ( Ebrahimnezhad and
 )Allahbakhshi, 2013از خانواده شیرونومیده گزارش شدهاند.
 Rajabipourو همکاران ( ،)2011در استخرهای خاکی با آب
لب شور (میانگین ساالنه شوری  9/22گرم در لیتر) شهر بافق
استان یزد ،گونه  Chironomus aprilinusرا (میانگین کل
 8800عدد در مترمربع) گزارش کردند.
این پژوهش حاصل بررسی لیمنولوژیک جوامع درشت
بیمهرهگان کفزی در مصب رودخانه چشمهکیله تنکابن
میباشد که در این راستا الروهای خانواده شیرونومیده در حد
جنس شناسایی گردیدند و پراکنش و تراکم آنها در ارتباط با
عوامل محیطی در آب شامل دما و شوری و در رسوب شامل
دانهبندی 9و مواد آلی کل (10)TOMمورد بررسی قرار گرفت.
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مواد و روش کار
رودخانه چشمهکیله از رودخانههای دائمی ،پرآب و نسبتاً مهم
حوضه جنوبی دریای خزر است و در شهر تنکابن قرار دارد.
نمونهبرداری به مدت یک سال به صورت دو ماه یکبار در
ماههای آبان ،دی و اسفند  1393و اردیبهشت ،تیر و شهریور
 1394در سه ایستگاه ( S1در اکوسیستم رودخانه S2 ،در
اکوسیستم مصب و  S3در اکوسیستم دریا) با استفاده از
نمونهبردارهای گرب ) (Grabمدل ( Van Veenبا سطح مقطع
 0/03مترمربع) برای بسترهای نرم ماسهای و سوربر )(Surber
با سطح مقطع  0/1مترمربع با چشمههای به ابعاد 0/2
میلیمتر) برای بسترهای سخت قلوه سنگی در سه تکرار انجام
شد .شکل  1موقعیت مکانی و جدول  1موقعیت جغرافیایی

ایستگاههای نمونهبرداری را در رودخانه چشمهکیله نشان
میدهد .به طور کلی ،در این تحقیق  162نمونه رسوب (54
نمونه رسوب زیستی جهت بررسی الروهای شیرونومیده و 108
نمونه رسوب غیرزیستی جهت بررسی دانهبندی و مواد آلی کل)
از ایستگاههای نمونهبرداری جمعآوری گردید .نمونههای رسوب
زیستی جهت نگهداری اولیه پس از افزودن محلول فرمالین 5
درصد ( )Wildsmith et al., 2011در محل نمونهبرداری (In
) ، situبه آزمایشگاه بنتوز شناسی مرکز تحقیقات ماهیان
سردآبی کشور منتقل گردیدند و توسط الکهای استاندارد
( )ASTMبا چشمههای  0/5 ،1و  0/25میلیمتر الروهای
شیرونومیده از رسوبات جداسازی و سپس در اتانول 70درصد
نگهداری شدند (.)Wildsmith et al., 2011

شکل  :1موقعيت مکاني مصب چشمهکيله تنکابن و ایستگاههاي مورد مطالعه ()1393-94
Figure 1: Locality of Tonekabon Cheshmeh Kileh estuary and studied stations (2014-2015).

جدول  :1مشخصات و موقعيت جغرافيایي ایستگاههاي نمونهبرداري در مصب چشمهکيله تنکابن
Table 1: characteristics and geographic locations of sampling stations in Tonekabon Cheshmeh Kileh estuary.
نوع بستر
محل نمونهبرداري
نوع منبع آبي
طول شرقي )(E
عرض شمالي )(N
شماره ایستگاه
S1

''36 º 41' 11/9

''51º 23' 55/4

آبشیرین

رودخانه

قلوهسنگی ،پوشش گیاهی

S2

''36 º 41' 22/2

''51º 24' 8/7

نیمه لبشور

مصب

قلوهسنگی ،شنی

S3

''36 º 41' 39/9

''51º 24' 26/3

لبشور

دریا

ماسهای

جهت شناسایی الروهای شیرونومیده از نمونههای مختلف
الروها الم تهیه شد .ابتدا جهت شفاف شدن الروها و رویت
آسانتر اندامهای داخلی آنها ،نمونهها برای مدت چند ساعت تا
چند روز در محلول شفاف کننده Amman’s lactophenol
قرار داده شدند ( .)Smith, 2001سپس جهت بررسی قطعات
دهانی و اندامهای انتهایی بدن الروها ،در زیر
استریومیکروسکوپ ( Nikonمدل  )SMZ800کپسول سر از
تنه جدا گردید و هر قطعه بر المهای جداگانه ثابت شد و با
استفاده از میکروسکوپ ( Nikonمدل E200مجهز به دوربین

دیجیتال مدل  ،)Nikon DIGTAL SIGHT DS-Fi1بررسی
اندامهای کپسول سر (آرواره باال ،آرواره پایین ،پیش آرواره،
چانه ،زبان ،شاخک ،پکتن اپی فارنژیس) و اندامهای انتهایی
بدن صورت گرفت .شکل و تعداد دندانها در چانه )(Mentum
و زبان ) (Ligulaدر شناسایی الروها بسیار حائز اهمیت است.
نمونهها با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر تا سطح جنس
شناسایی شدند (Oliver et al., 1978 ; Johnson and
; Krieger, 2005 ; (Eplre, 2001 ; Madden, 2010
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Orendt et al., 2011 ; Bolton, 2012 ; Kranzfelder,

.2012
دانهبندی رسوبات بستر طبق کالس بندی ارائه شده توسط
 :)1922(Wentworthگراول (> 2میلی متر) ،ماسه (-0/063
 2میلی متر) ،سیلت ( 0/063-0/004میلی متر) و رس
( 0/004-0/0002میلی متر) انجام گرفت و در نهایت به صورت
درصد اجزای تشکیل دهنده هر نمونه بیان گردید ( Patricio et
 .)al., 2012دانهبندی ذرات رسوب بزرگتر از  2میلیمتر
(گراول) توسط الک استاندارد ( )ASTMبا چشمه  2میلیمتر و
ذرات رسوب کوچکتر از  2میلیمتر (ماسه ،سیلت و رس) به
روش هیدرومتری) (Densimetryصورت گرفت ( Buchanan,
 .)1984مواد آلی کل در رسوب به روش کاهش وزن طی
سوزاندن ) (Weight lost during ashingاندازهگیری شد.
طبق این روش نمونه رسوب خشک شده در آون (دمای 80
درجه سانتیگراد به مدت  24ساعت) با دقت  1میلیگرم توزین
و سپس در کوره الکتریکی در دمای  550درجه سانتیگراد به
مدت  2ساعت سوزانده شد و دوباره وزن گردید .اختالف وزن
نمونه رسوب به صورت درصد ( )TOM %بیان شد
(.)Wildsmith et al., 2011
همزمان با نمونهبرداریهای زیستی ،متغیرهای فیزیکی و
شیمیایی آب مجاور بستر شامل دما و شوری در محل توسط
دستگاه مولتیمتر پرتابل  HACHمدل  HQ40dاندازهگیری
شدند .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از برنامه  SPSS 22استفاده
گردید .نرمال بودن دادهها از طریق آزمون کولموگروف
اسمیرنوف بررسی شد .برای دادههای نرمال از آزمون آنالیز
واریانس ( )ANOVAجهت مقایسه میانگینها و از تست دانکن
جهت ارزیابی ارتباط معنیدار ( )p<0/05بین متغیرهای
محیطی و زیستی در ایستگاهها و ماههای مورد بررسی استفاده
گردید .جهت بررسی همبستگی بین تراکم الروهای شیرونومیده
با عوامل محیطی با توجه به نرمال بودن و کمّی بودن دادهها از
آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد .رسم نمودارها توسط
نرم افزار  Microsoft Office Excel 2010انجام گرفت.
نتايج
در این بررسی میانگین ساالنه دمای آب  18/2±0/2درجه
سانتیگراد بدست آمد .میانگین دمای آب در بین ماههای
نمونهبرداری اختالف معنیداری نشان داد ( ،)p<0/05بطوریکه
کمترین دمای آب در اسفند ماه با میانگین  10/1±0/08درجه
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سانتیگراد و بیشترین آن در تیر ماه با میانگین 29/5±0/8
درجه سانتیگراد اندازهگیری شد (شکل .)2
در بین ایستگاههای نمونهبرداری ،ایستگاه آبشیرین رودخانه
) (S1کمترین میانگین ساالنه شوری ( ،)0 g/lایستگاه لبشور
مصب ) (S2میانگین شوری در حد متوسط ( )6/6±1/2 g/lو
ایستگاه لبشور دریا ) (S3بیشترین میانگین ساالنه شوری (g/l
 )10/3±0/05را دارا بودند .میانگین شوری آب در بین
ایستگاهها و ماههای نمونهبرداری اختالف معنیداری نشان داد
( )p<0/05بطوریکه در ایستگاه مصب ) (S2بیشترین میانگین
شوری در تیر ماه ( )8±1/5 g/lو کمترین آن در اردیبهشت ماه
( )5/8±0/8 g/lو در ایستگاه دریا ) (S3بیشترین میانگین
شوری در تیر ماه ( )11/6±0/06 g/lو کمترین آن در اسفند
ماه ( )9/2±0/04 g/lثبت گردید (شکل .)3
میانگین ساالنه درصد موادآلی رسوبات بستر 1/94±0/004
بدست آمد .میانگین موادآلی رسوبات بستر در بین ایستگاهها و
ماههای نمونهبرداری اختالف معنیداری نشان داد (،)p<0/05
بطوریکه حداقل  TOMدر دی ماه در ایستگاه  S2با میانگین
 1/08±0/003درصد و حداکثر آن در تیر ماه در ایستگاه  S3با
میانگین  3/78±0/006درصد اندازه گیری شد (شکل .)4
با توجه به نتایج حاصل از بررسی دانهبندی رسوبات ،دو نوع
بستر درشت دانه (گراول و ماسه) و ریز دانه (سیلت و رس)
مشاهده گردید .بطوریکه از محیط رودخانه به سمت محیط
مصب و دریا درصد رسوبات ریزدانه بیشتر میشد (جدول .)2
بافت رسوبات بستر در ایستگاههای رودخانه ) (S1و مصب )(S2
رسوبات درشتدانه ماسه گراولی و در ایستگاه دریا )(S3
رسوبات ریزدانه ماسه سیلتی بود.
در مطالعه حاضر  10جنس از  3زیرخانواده شیرونومیده در
اکوسیستمهای رودخانه و مصب چشمهکیله تنکابن شناسایی
گردیدند که جنسهای ،Cryptochironomus ،Chironomus
 Polypedilum ،Paratendipesو  Tanytarsusمتعلق به زیر
خانواده  Chironominaeو جنس های ،Cricotopus
 Orthocladius ،Eukiefferiellaو  Rheocricotopusمتعلق
به زیر خانواده  Orthocladiinaeو جنس  Procladiusمتعلق
به زیر خانواده  Tanypodinaeبودند (شکل .)5
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سال بیست و هفت /شماره 6

شکل  :2مقایسه ميانگين ( ±انحراف معيار) دماي آب برحسب ایستگاهها و ماههاي مختلف نمونهبرداري در مصب چشمهکيله تنکابن
حروف نامتشابه بیانگر اختالف معنیدار در بین میانگینها است (.)p<0/05
Figure 2: Comparison of average (± SD) of water temperature in sampling stations and months in Tonekabon Cheshmeh Kileh
estuary. Different letters indicate significant differences among averages (p<0.05).

شکل  :3مقایسه ميانگين ( ±انحراف معيار) شوري آب برحسب ایستگاهها و ماههاي مختلف نمونهبرداري در مصب چشمهکيله تنکابن.
حروف نامتشابه بیانگر اختالف معنیدار در بین میانگینها است (.)p<0/05
Figure 3: Comparison of average (± SD) of water salinity in sampling stations and months in Tonekabon Cheshmeh Kileh estuary.
Different letters indicate significant differences among averages (p<0.05).

شکل  :4مقایسه ميانگين ( ±انحراف معيار) درصد موادآلي رسوبات بستر برحسب ایستگاهها و ماههاي مختلف نمونهبرداري در مصب چشمهکيله تنکابن
.حروف نامتشابه بیانگر اختالف معنیدار در بین میانگینها است (.)p<0/05
Figure 4: Comparison of average (± SD) of sediment TOM percentage in sampling stations and months in Tonekabon Cheshmeh
Kileh estuary. Different letters indicate significant differences among averages (p<0.05).

جنسهای  Procladius ،PolypedilumوRheocricotopus

منحصراً در ایستگاه آبشیرین رودخانه ) (S1و جنسهای
،Paratendipes ،Cryptochironomus ،Chironomus
 Orthocladius ،Eukiefferiellaو
،Cricotopus
 Tanytarsusعالوه بر ایستگاه آبشیرین در ایستگاه آب
لبشور مصب ) (S2با دامنه  5-8گرم در لیتر نیز مشاهده
شدند که نشانگر یوری هالین بودن این جنسها میباشد.
الروهای شیرونومیده در ایستگاه آب لبشور دریا ) (S3با دامنه
شوری  9-11/5گرم در لیتر مشاهده نشدهاند.

به طور کلی ،در این مطالعه  5552عدد الرو شیرونومیده
شناسایی و شمارش گردید .تراکم جنسهای شیرونومیده در
بین ماهها و ایستگاههای نمونهبرداری اختالف معنیداری نشان
داد ( ،)p<0/05بطوریکه حداکثر میانگین تراکم مربوط به
جنس  Orthocladiusدر ایستگاه  ،S1در آبان ماه
( 1000/2±460/3تعداد در مترمربع) و حداقل آن مربوط به
جنس  Cricotopusدر ایستگاه  ،S2در شهریور ماه (11/1±/5
تعداد در مترمربع) بود (جدول .)3
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جدول  :2مقادیر ميانگين درصد دانه بندي رسوبات بستر برحسب ایستگاهها و ماههاي نمونه برداري در مصب چشمه کيله تنکابن
Table 2: Average of sediment grain size percentage in sampling stations and months in Tonekabon Cheshmeh Kileh estuary

سيلت

رس

گراول

ماسه

S3

S2

S1

S3

S2

S1

S3

S2

S1

S3

S2

S1

6/2
5/2
7/6
8/4
18/7
7/4

1/6
2/8
3/2
2/2
4/7
3/9

5/2
3/7
7/4
6/3
8/3
9/4

9/7
10/7
16/4
14/2
38/4
12/8

4
4/6
7/3
4/2
9
11/3

11/6
7/2
11/1
11/6
18/4
16/5

84
84
75/7
77/3
42/8
79/7

63/4
57/1
60/6
75
86/2
75

46/6
53/5
47/7
60/4
73/2
60/2

0
0
0
0
0
0

30/8
35/4
28/7
18/5
0/06
9/8

36/5
35/5
33/8
21/7
0/03
13/8

آبان
دی
اسفند
اردیبهشت
تیر
شهریور

شکل  : 5تصویر الروهاي شيرونوميده شناسایي شده در مطالعه حاضر  )Aجنس  Chironomusبا شکل دندانهاي چانه در قسمت کپسول سر)B ،
 Polypedilumبا شکل دندانهاي چانه در قسمت کپسول سر Orthocladius )C ،با شکل دندانهاي چانه در قسمت کپسول سر Procladius )D ،با شکل
دندانهاي زبان در قسمت کپسول سر.
Figure 5: illustration of identified Chironomidae larvae in present study (A: Chironomus genus with mentum teeth in head capsule,
B: Polypedilum genus with mentum teeth in head capsule, C: Orthocladius genus with mentum teeth in head capsule, D: Procladius
genus with ligula teeth in head capsule.

در بین الروهای شناسایی شده جنس  Orthocladiusدارای
بیشترین میانگین تراکم در هر دو ایستگاه 248/3±93/6( S1
تعداد در مترمربع) و  90/5±29/6( S2تعداد در مترمربع)
نسبت به سایر جنسها بود (شکل  .)6جنسهای Tanytarsus
در ایستگاه  94/4±19/2( S1تعداد در مترمربع) و
 Cryptochironomusدر ایستگاه  38/8±22/3( S2تعداد در
مترمربع) دارای کمترین میانگین تراکم نسبت به سایر جنسها
بودند (شکل  .)6پراکنش مکانی الروهای شیرونومیده در بین
ایستگاههای نمونهبرداری اختالف معنیداری داشت (،)p<0/05
بطوریکه میانگین ساالنه تراکم الروها در ایستگاه S1
( 248/3±93/6تعداد در مترمربع) بیشتر از ایستگاه S2
( 90/5±29/6تعداد در مترمربع) بود و در ایستگاه  S3هیچ
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نمونهای مشاهده نشد (جدول  .)3در تمامی ماههای
نمونهبرداری ایستگاه ( S1رودخانه) تراکم بیشتری نسبت به
ایستگاههای ( S2مصب) و ( S3دریا) داشتند .در بین الروهای
شناسایی شده جنسهای  Chironomusو  Cricotopusدر
تمام ماههای نمونهبرداری حضور دائم داشتند ،اما جنس
 Eukiefferiellaتنها در  2ماه (اسفند و اردیبهشت) حضور
داشت (شکل  .)7پراکنش زمانی الروهای شیرونومیده در بین
ماههای نمونهبرداری اختالف معنیداری نشان داد (،)p<0/05
بطوریکه بیشترین میانگین تراکم الروها در اسفند ماه
( 320±133تعداد در مترمربع) و کمترین آن در شهریور ماه
( 25/9±9/9تعداد در مترمربع) مشاهده گردید (جدول .)3
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جدول  :3تغييرات تراکم (تعداد در مترمربع) الروهاي شيرونوميده برحسب ایستگاهها و ماههاي نمونهبرداري در مصب چشمهکيله تنکابن
(ميانگين  ±انحراف معيار)
Table 3: Density changes (ind./m2) of Chironomidae larvae in sampling stations and months in Tonekabon Cheshmeh Kileh estuary
)(mean±standard deviation
جنس
ایستگاه
آبان
دي
اسفند
اردیبهشت
تير
شهریور
ميانگين کل
281/6±95/3

a33/3±9E

a33/3 ±11E

a267±86D

c470±149B

b320±100C

c 566/6±216 A

S1

150/3±50

-

-

cd67±33 C

d300± 91/3 A

ef166/6±52B

h66/7±23/5 C

-

-

-

-

-

-

-

S2
S3

111/1±18

-

-

bc100±33 A

h133/3±11A

f100±10A

-

S1

38/8±22/3

-

-

d44/4±33A

-

g33/3±11A

-

S2

-

-

-

-

-

-

-

S3

255/5±82/2

-

-

-

c410±191A

de190±10 B

ef166/6±46 B

S1

166/6±57

-

-

-

-

f133/3±37 B

e200±77/1 A

S2

-

-

-

-

-

-

-

S3

215/8±83

-

a33/3±8 C

a 300±123A

e250±90 B

bc280±111AB

-

S1

-

-

-

-

-

-

-

S2

-

-

-

-

-

-

-

S3

94/4±19/2
50±14/7

-

-

d33/3±14 C
-

-

ef150±10 A
g 33/3 ± 8 A
-

gh100±33/3 B
h66/7 ± 21/5 A
-

S1
S2
S3

325±125
114/8±43/2
-

a33/3±13E
a11/1±7/5 C
-

a66/7±18DE
-

bc100±33 D
-

a570±230B
fg200±89 A
-

a450±100C
f133/3±33 B
-

b733/3±356A
-

S1
S2
S3

206/6±69/1
133/3±44
-

-

-

b133 ±33 B
-

de280±105 A
h133±44 A
-

-

-

S1
S2
S3

555±273/4
199/9±47/1

-

-

bc100±33 D

b690±457 B

a 430±143 C

-

-

ef 233±70 A

cd233/3 ±55 A

-

-

-

-

-

-

a1000±460 A
B
fg133/3±15/6
-

S1

154/4±21/8

-

-

-

gh160±22A

ef170±20 A

-

-

-

-

-

-

A
fg133/3±23/4
-

S2
S3

283/3±149
-

-

-

-

d330±178 A
-

d220±109 B
-

d300±160/3 A
-

S1
S2
S3

172/5±71/3

25/9±9/9

44/4±12/4

127/1±47

320±133

202/8±54

315/1±171/3

S2

Chironomus

Cryptochironomus

Paratendipes

Polypedilum

Tanytarsus

Cricotopus

Eukiefferiella

Orthocladius

S3
S1
Rheocricotopus

Procladius

ميانگين کل

حروف نامتشابه بیانگر اختالف معنیدار در بین میانگینهاست ( .)p <0/05حروف بزرگ انگلیسی (افقی) بیانکننده تغییرات در بین ماهها و حروف کوچک انگلیسی
(عمودی) بیانکننده تغییرات در بین ایستگاههای نمونهبرداری میباشند : S1( .رودخانه : S2 ،مصب و  : S3دریا).

همبستگی معنیداری ( )p<0/05بین تراکم الروهای
شیرونومیده با متغیرهای محیطی مشاهده گردید (جدول ،)4
بطوریکه تراکم الروها با گراول و مواد آلی کل )(TOM
همبستگی مثبت اما با دما ،شوری ،ماسه ،سیلت و رس

همبستگی منفی داشتند .در بین متغیرهای محیطی ،تراکم
الروها با گراول همبستگی مثبت معنیدار نسبتاً قوی و با ماسه
و دما همبستگی منفی معنیدار نسبتاً قوی داشتند.
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شکل  :6ميانگين ساالنه تراکم جنسهاي شيرونوميده بر حسب ایستگاه در مصب چشمهکيله تنکابن.
حروف نامتشابه بیانگر اختالف معنیدار در بین میانگینها است (.)p<0/05
Figure 6: Annual average density of Chironomidae genera in sampling stations in Tonekabon Cheshmeh Kileh estuary. Different
letters indicate significant differences among averages (p<0.05).

شکل  :7ميانگين تراکم جنسهاي شيرونوميده بر حسب ماههاي نمونهبرداري در مصب چشمهکيله تنکابن.
حروف نامتشابه بیانگر اختالف معنیدار در بین میانگینها است (.)p<0/05
Figure 8: Density average of Chironomidae genera in sampling months in Tonekabon Cheshmeh Kileh estuary. Different letters
indicate significant differences among averages (p<0.05).
جدول  :4مقدار ضریب همبستگي پيرسون بين تراکم الروهاي شيرونوميده و متغيرهاي محيطي در آب و رسوب
Table 4: Pearson’s correlation coefficient between density of Chironomidae larvae and environmental variables in water and
sediment.

متغيرهاي محيطي آب

متغيرهاي محيطي رسوب
رس

سيلت

ماسه

گراول

TOM

شوري

دما

-0/005

-0/061

*-0/616

*0/484

*0/286

*-0/257

*-0/454

تراکم الروها

* در سطح  0/05معنیدار است.

بحث
در بررسی لیمنولوژیک رودخانه و مصب چشمهکیله تنکابن در
امتداد سواحل ایرانی دریای خزر جنسهای خانواده شیرونومیده
که قبالً از فون آب شیرین و لبشور رودخانه و مصب
چشمهکیله تنکابن گزارش نشده بودند ،یافت شدند .در این
مطالعه  3زیرخانواده ) Orthocladiinae ،Chironominaeو
 10 (Tanypodinaeجنس از خانواده Chironomidae
شناسایی گردیدند .زیرخانواده  Chironominaeبا  5جنس
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بیشترین تنوع و زیرخانواده  Tanypodinaeبا  1جنس دارای
کمترین تنوع بودند .زیرخانواده  Orthocladiinaeبیشترین
تراکم و زیرخانواده  Tanypodinaeدارای کمترین تراکم بودند.
طبق نتایج این تحقیق ،بیشترین میانگین تراکم الروهای
شیرونومیده در ماههای سرد سال (آبان تا اسفند) و کمترین آن
در ماههای گرم سال (تیر و شهریور) مشاهده گردید که شاید به
همین دلیل تراکم این الروها همبستگی منفی معنیداری
( )P<0/05با دمای آب نشان دادند .نوسانات فراوانی الروهای

مجله علمی شیالت ایران

شیرونومیده در رسوبات بستر در ماههای مختلف متأثر از چرخه
زیستی آنها میباشد .باال بودن تراکم آنها در ماههای سرد سال
مربوط به زمستان گذرانی الروها در رسوبات بستر و کاهش
تراکم آنها در ماههای گرم سال مربوط به رشد و تکامل الروها
در اثر افزایش دما و مهاجرت عمودی الروها از رسوبات بستر و
تغییر شکل دادن و تبدیل شدن به حشره بالغ و خارج شدن از
آب است ).(Panatta et al., 2006
در مطالعه حاضر ،الروهای شیرونومیده در هر دو اکوسیستم آب
شیرین رودخانه و لبشور مصبی با دامنه شوری  5-8گرم در
لیتر مشاهده گردیدند که نشاندهنده یوری هالین
) )euryhalineبودن این الروها میباشد .اما در اکوسیستم
لبشور دریایی با دامنه شوری  9-11/5گرم در لیتر الرو
شیرونومیده مشاهده نگردید .عامل محدود کننده پراکنش این
الروها در محیطهای دریایی شاید عدم تحمل شوری بیشتر از 8
گرم در لیتر و به دلیل عدم توانایی در تنظیم فشار اسمزی یا
عدم تمایل به زندگی در بسترهای ریز دانه ماسه سیلتی
باشد ) .(Santos and Konig, 2013اکثر گونههای خانواده
شیرونومیده محدودۀ وسیعی از شوری را تحمل میکنند و از
گروههای اصلی فون آب لبشور میباشند (Rawson and
) .Moore, 1944الروهای شیرونومیده دارای پراکنش جهانی
هستند و معموالً در تمام اکوسیستمهای آبی شامل نهرها،
رودخانهها ،دریاچهها ،تاالبها و مصبها حضور دارند
) .(Veeramani et al., 2016; Lloret et al., 2008بر اساس
مطالعات محققان در دریای خزر (بیرشتین و همکاران1968 ،؛
قاسم اف1994 ،؛ احمدی و موسوی1381 ،؛ میرزاجانی و
همکاران1393 ،؛  )Konstantinov, 1968الروهای خانواده
شیرونومیده در ناحیه دریا (با شوری  12-13گرم در لیتر) از
تنوع گونهای کمتری نسبت به ناحیه مصب و آب شیرین
برخوردارند.
با توجه به نتایج این پژوهش ،تراکم الروهای شیرونومیده در
ایستگاه آب شیرین رودخانه ( 248/3±93/6تعداد در مترمربع)
بیشتر از ایستگاههای آب لبشور مصب ( 90/5±29/6تعداد در
مترمربع) و دریا ( 0 ± 0تعداد در مترمربع) بوده است
( .)p<0/05بستر ایستگاههای آب شیرین در قسمتهای کم
عمق حاشیه رودخانه دارای پوششهای گیاهی اما بستر
ایستگاههای آب لبشور فاقد پوششهای گیاهی بودند .با توجه
به نتایج مطالعات سایر محققان که وابستگی این الروها به
زیستگاههای گیاهی را مطرح کردند ،شاید دلیل اصلی افزایش
تراکم الروها در ایستگاههای آب شیرین وجود زیستگاههای
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گیاهی و کاهش آن در ایستگاههای آب لبشور فقدان این
زیستگاهها باشد ( ;Ebrahimnezhad and Fakhri, 2005
Tokeshi, 1986; Pinder, 1986; Mason and Bryant,

 .)1975احتماالً به همین دلیل است که در مطالعه حاضر،
الروهای شیرونومیده با شوری همبستگی منفی معنیداری
( )p<0/05داشتند ).(Konstantinov, 1968
در مطالعه حاضر ،دو نوع بستر درشت دانه (گراول و ماسه) و
ریز دانه (سیلت و رس) مشاهده گردید .بافت رسوبات بستر در
ایستگاههای رودخانه ) (S1و مصب ) (S2رسوبات درشت دانه
ماسه گراولی و در ایستگاه دریا ) (S3رسوبات ریز دانه ماسه
سیلتی بود .در بین ایستگاههای مورد بررسی ،ایستگاههای
رودخانهای و مصبی رسوبات دانه درشتتری نسبت به
ایستگاههای دریایی داشتند که میتواند به دلیل تالطم و
ناپایداری بستر در ایستگاههای رودخانهای و مصبی باشد که
مانع از ترسیب ذرات ریز دانه (سیلت و رس) میشود .در
ایستگاههای دریایی به دلیل فاصله داشتن از ساحل و واقع
شدن در عمق بیشتر و دارا بودن شرایط محیطی پایدارتر ،ذرات
ریزدانه فرصت کافی جهت ترسیب یافتند و در نتیجه رسوبات
یکدست و دانه ریزتری نسبت به سایر ایستگاهها در طول سال
داشتند ).(McLachlan and Brown, 2006
 McLachlanو  ،)2006( Brownعواملی مانند تاثیر امواج
دریا در بخشهای پایین دست مصب ،افزایش تالطم و ناپایداری
بستر ،بار باالی ذرات معلق وارد شده از رودخانه به مصب و
نهایتاً سرعت ته نشینی انواع ذرات را جزء مهمترین عوامل
تاثیرگذار در توزیع و پراکنش ذرات رسوب در محیطهای مصبی
عنوان کردند .الروهای خانواده شیرونومیده بیشتر زیستگاههای
با بسترهای نرم را با پوشش گیاهی ترجیح میدهند (Pinder,
) .1986جنسهای زیرخانواده اورتوکالدینه اغلب در بسترهای
سنگی دارای پوشش گیاهی زندگی میکنند (Tokeshi,
) Amorim .1986و همکاران ( )2004و  Sanseverinoو
 ،)2001( Nessimianگزارش کردند که جنسهای
 Cryptochironomusو  Polypedilumدر مناطقی که بستر
ماسهای ) (arenaceous substrateاست ساکن هستند.
 Henriques-Oliveiraو همکاران ( ،)2003گزارش کردند که
کمترین غنای گونهای شیرونومیدهها در بسترهای ماسهای
مشاهده شد Konig .و  ،)2013( Santosهمبستگی منفی بین
برخی تاکسونهای زیر خانواده تانیپودینه (،Larsia
 Labrundiniaو  )Pentaneuraو بستر ماسهای مشاهده
نمودند .ولی  )1983( Wiederholmنشان داد که زیر خانواده
159
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تانیپودینه با فراوانی باال در بسترهای ماسهای حضور دارند.
 Konigو  )2013( Santosگزارش نمودند که جنسهای
،Polypedilum ،Cryptochironomus ،Chironomus
،Rheocricotopus ،Cricotopus ،Rheotanytarsus
 Thienemanniellaو  Tanytarsusدر بسترهای سنگی،
ماسه ای ،مواد آلی (دتریتوس) و ترکیبی (مواد آلی و غیر آلی) با
فراوانی کم ( 0-20عدد در مترمربع) تا زیاد (بیش از  500عدد
در مترمربع) حضور دارند.
در مطالعه حاضر ،در بین ایستگاههای مورد بررسی ،ایستگاه
رودخانه با بستر ماسه گراولی دارای بیشترین تراکم الروها بود.
تراکم الروهای شیرونومیده با دانهبندی رسوبات بستر
همبستگی معنیداری ( )p<0/05نشان داد ،بطوریکه با گراول
همبستگی مثبت معنیدار و با ماسه ،سیلت و رس همبستگی
منفی داشت که میتوان نتیجه گرفت که این الروها بیشتر
بسترهای درشت دانه (ماسه گراولی) را نسبت به بسترهای ریز
دانه (ماسه سیلتی) ترجیح میدهند ).(Tokeshi, 1986
همبستگی منفی تراکم الروهای شیرونومیده با ماسه میتواند به
دلیل باال بودن درصد ماسه در ایستگاه دریایی ) (S3که فاقد
الروهای شیرونومیده بودند ،باشد .با توجه به نتایج مطالعه
حاضر و سایر محققان میتوان دریافت که الروهای خانواده
شیرونومیده در بسترهای مختلفی از ریز تا درشت دانه قادر به
زندگی هستند ،اما در بسترهای دارای زیستگاه گیاهی دارای
تنوع و تراکم بیشتری هستند.
در مطالعه حاضر میانگین ساالنه درصد  TOMدر بین
ایستگاههای نمونهبرداری اختالف معنیداری نشان داد
( ،)p<0/05بطوریکه ایستگاه دریا بیشترین درصد ،TOM
ایستگاه رودخانه در حد متوسط و ایستگاه مصب دارای کمترین
درصد  TOMبود .با توجه به این که مواد آلی در بستر به عنوان
مواد غذایی برای بیمهرهگان کفزی محسوب میگردند ،لذا
افزایش مواد آلی سبب افزایش تراکم آنها میشود ;(Lu, 2005
)Rozali Othman et al., 2002؛ به همین دلیل تراکم
الروهای شیرونومیده با درصد مواد آلی همبستگی مثبت نشان
داد .در مطالعه حاضر ایستگاه رودخانه مواد آلی بیشتری نسبت
به ایستگاه مصب داشت و بنابراین ،تراکم بیشتر الروها در آن
وجود داشت.
بین اندازه دانهبندی رسوبات با میزان مواد آلی موجود در
رسوبات یک رابطه معکوس وجود دارد .در واقع ،با کوچکتر شدن
اندازه دانهبندی رسوبات ،توانایی رسوبات برای نگهداری مواد آلی
افزایش مییابد ( .)Gray, 1981در مطالعه حاضر ،باال بودن
160
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درصد  TOMدر ایستگاه دریا به دانهبندی ریز (ماسه سیلتی)
رسوبات بستر و پایداری بیشتر شرایط محیطی که باعث ترسیب
ذرات آلی در بستر میشود ،ارتباط دارد .کم بودن درصد TOM
در ایستگاه مصب به دانهبندی درشت رسوبات بستر (ماسه
گراولی) در کنار آشفتگی و تالطم آب و برخورد امواج با بستر
که باعث جدا شدن ذرات آلی از بستر و معلق شدن در ستون
آب میشود ،مربوط میباشد.
در این پژوهش جنسهای خانواده شیرونومیده برای اولین بار از
فون آب شیرین و لبشور رودخانه و مصب چشمهکیله تنکابن
(حوضه جنوبی دریای خزر) معرفی گردید .تراکم الروهای
شیرونومیده در اکوسیستم آب شیرین رودخانه با اختالف
معنیداری ( )p<0/05بیشتر از اکوسیستم آب لبشور مصب
بود .این الروها در اکوسیستم آب لبشور دریا مشاهده
نگردیدند .در بین ماههای مورد بررسی ،بیشترین میانگین تراکم
الروها در اسفند ماه و کمترین آن در شهریور ماه مشاهده
گردید .در بین عوامل محیطی مورد بررسی ،شوری آب و جنس
رسوبات بستر بیشترین تأثیر را در پراکنش الروهای شیرونومیده
داشتند.
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Abstract
Considering the importance of estuaries as sensitive ecological areas and temporary habitat of many
aquatic animals and also importance of Chironomidae larvae in the food chain and fish feeding,
density and distribution of the chironomid larval and their relationship with environmental factors in
Cheshmeh Kileh estuary of Tonekabon (South Caspian Sea basin) were investigated. Bimonthly from
November 2014 to September 2015, in three stations (S1 in the river environment, S2 in estuary
environment and S3 in the marine environment) samples were collected using Van Veen grab (0.03
m2) and Surber (0.1 m2, 0.2 mm-mesh size) with three replicates. Environmental factors of water
including temperature and salinity and sediment relevant factors such as grain size and total organic
matter percentage (TOM) were measured. In the present study, three subfamilies were identified,
including Chironominae (5 genera), Orthocladinae (4 genera) and Tanypodinae (1 genera). 10 genera
were reported from the river and estuary of cheshmeh Kileh for the first time. Among identified
genera, the highest and lowest average densities were related to Orthocladius (235 ind. m-2) and
Eukiefferiella (45.5 ind. m-2), respectively. Results of monthly distribution showed that the highest and
lowest densities of chironomid larval were in March (320±133 ind. m-2) and in September (33.3±11
ind. m-2) respectively which were significantly different, by Duncan's test (p<0.05). Among sampling
stations, river station (S1) showed higher density (248.3±93.6 ind. m-2) than estuary station (S2)
(90.5±29.6 ind. m-2) and marine station (S3) (0±0 ind. m-2) which were significantly different (p<0.05).
A significant Pearson correlation (p<0.05) between the density of chironomid larvae and
environmental factors of water and sediment was found.

Keywords: Identification, density, Chironomidae, Cheshmehkileh of Tonekabon, Caspian
Sea.
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