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چکیده
پراکنش و فراوانی اعضای راسته ( Ephemeropteraیکروزهها) که یکی از مهمترین راستههای حشرات آبزی در آبهای
جاری هستند در رودخانه شفارود (یکی از رودخانههای ورودی به دریای خزر) در استان گیالن مورد بررسی قرار گرفت .برای این منظور
پس از بررسی مقدماتی و بازدید مسیر رودخانه ،تعداد شش ایستگاه نمونهبرداری از باالدست تا مصب رودخاته انتخاب شد .نمونهبرداری
بهصورت ماهیانه از (تیر ۳۱٢٩تا خرداد)۳۱٢۱صورت پذیرفت .برای نمونهبرداری از نمونهبردار سوربر با چشمه  ٥۰۰میکرون با سطح
مقطع ۳۰۰۰سانتیمتر مربع استفاده گردید .نمونههای جمع آوری شده پس از جداسازی از رسوبات بالفاصله درمحلول فرمالین با غلظت
 %٤تثبیت و برای شمارش و شناسایی به آزمایشگاه منتقل شدند.همزمان با نمونهبرداری از کفزیان پارامترهای فیزیکی نظیر(درجه حرارت
هوا وآب) و شیمیایی نظیر اکسیژن محلول وفیزیکوشیمیایی( شامل هدایت الکتریکی(،)ECاسیدیته ( )pHو شوری )نیزاندازهگیری
شدند .درمجموع  ٠۳۰۰نمونه از راسته  Ephemeropteraجمعآوری و در آزمایشگاه شناسایی شدند .در این بررسی تعداد  ٥خانواده
و  ٢جنس از راسته  Ephemeropteraشناساییگردید.از بین خانوادههای شناسایی شده خانوادههای  Baetidaeو  Heptagenidaeو
از بین جنسهای مشاهده شده نیز جنسهای  Baetisو  Rhithrogenaبهترتیب باالترین فراوانی را دارا بودند .اختالف آماری معنیدارای
در فراوانی  Ephemeropteraدر بین ایستگاههای باالدست و پاییندست در اغلب فصول مشاهده شده است (.)p ≤۰/۰٥
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مقدمه
حشرات آبزی از اجزای مهم و موثر در پویایی اکوسیستمهای
آبی هستند و بهطور گستردهای بهعنوان شاخص بیولوژیک
کیفیت آب مورد استفاده قرار میگیرند ( Moskovaو همکاران،
1002؛  Vidinovaو همکاران1002 ،؛  Hilsenhoffو همکاران،
 .)2222راسته  Ephemeropteraیک راسته نسبتاً کوچک از
حشرات میباشد که تاکنون بیش از  ۰000گونه از  ٤00جنس و
 ٤1خانواده از آنها شناسایی و طبقهبندی شده است (Barber-
 Jamesو همکاران .)1008 ،این راسته یکی از راستههای قدیمی
بوده که در اواخر دوره کربونیفر و اوایل دوره پرمین مشاهده شده
است ( Barber-Jamesو همکاران1008 ،؛  Brittainو ،Sartori
 .)100۰اعضای راسته  Ephemeropteraجزء حشرات
 Hemimetabolicمیباشند بدین معنی که با نزدیک شدن به
مرحله حشره کامل تغییر مورفولوژی الرو ( )Nymphتدریجی و
بدون دگردیسی کامل صورت میگیرد ( .)2281 ،Brittainچرخه
زندگی  Ephemeropteraشامل مراحل دوره رشد الروی ،دوره
ظهور بال ( )subimagoحشره بالدار بالغ میباشد .همانند بسیاری
از حشرات دیگر اعضای راسته  Ephemeropteraدر مراحل تخم
و الروی آبزی بوده و پس از اینکه مرحله الروی به اتمام رسید
حشره بالغ از آب خارج شده و کامالً خشکیزی میباشد .در عین
حال دوره زندگی این حشره در حالت بالغ بسیار کوتاه و  2-1روز
می باشد .حشره بالغ فاقد دهان بوده و لذا در مرحله بالغ تغذیه
نمیکند .در طول مدت کوتاه زندگی در مرحله بلوغ جفتگیری
و تخمگذاری صورت میگیرد .اعضای این راسته در اغلب آبهای
شیرین دنیا بهجز (قطب جنوب) و برخی جزایر اقیانوسی دیده
میشوند ( Barber-Jamesو همکاران .)1008 ،تنوع آنها در
رودخانهها و آبهای جاری بسیار باالتر از آبهای راکد میباشد
( Barber-Jamesو همکاران1008 ،؛  .)2292 ،Bogoescuبرخی
گونههای راسته  Ephemeropteraدر اکوسیستمهای آب شور نیز
میتوانند زندگی کنند ( Barber-Jamesو همکاران.)1008 ،
اهمیت عمده راسته  Ephemeropteraدر این است که آنها
جزو گونههای کلیدی هستند و حضور آنها میتواند شاخصی
برای درجه تروفی اکوسیستمهای آبی باشد ( Bauernfeindو ،Moog
1000؛  Barbourو همکاران .)2222 ،این حشرات نقش کلیدی
در سیستمهای ساپروبی دارند ( .)2280 ،Sowaتنوع گروههای
تغذیهای در بین اعضای این راسته اهمیت آنها در اکوسیستمهای
آبی را افزایش میدهد ( Barber-Jamesو همکاران1008 ،؛ Morse
و همکاران .)2222 ،اعضای این راسته در طول دوره نسبتاً طوالنی
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الروی آبزی خود (حدود  1سال) نقش اساسی در تغذیه سایر
ارگانیزمهای آبزی داشته و منبع غذایی مهمی برای گروههای
زیادی از موجودات زنده بهحساب میآیند ( Brittainو ،Sartori
100۰؛  Barber-James .)2220 ،Hynesو همکاران ()1008
پراکنش و توزیع جهانی این راسته را بررسی نمودند .در ایران
مطالعات چندانی روی راسته یکروزهها بهصورت اختصاصی انجام
نگرفته و بیشتر بررسیها در حد شناسایی آنها در مطالعه روی
کفزیان رودخانهها بوده است .یکی از این مطالعات ،بررسی فون
راسته یکروزهها در شهرستان آستارا بود (کمالی .)2۰22 ،در
مطالعه دیگری انعطافپذیری ریختی  Caenis latipennisنسبت
به شرایط محیطی مورد بررسی قرار گرفت (شهبازی و همکاران،
 .)2۰2۰با توجه به اهمیت رودخانه شفارورد و نظر به اینکه پروژه
بزرگ احداث سد بر روی این رودخانه در حال اجرا میباشد تنوع،
پراکنش و فراوانی این راسته شاخص و مهم از حشرات آبزی مورد
بررسی قرار گرفت .مطالعه حاضر با هدف بررسی تنوع
 Ephemeropteraدر رودخانه انجام شد و میتواند بهعنوان آخرین
اطالعات قبل از بههم خوردن پیوستگی River continuity
رودخانه مورد استفاده قرار گیرد.

مواد و روشها
رودخانه شفارود جنوبیترین رودخانه تالش است که در
محدود  ٤8درجه و  9دقیقه طول شرقی و  ۰2درجه  ۰1دقیقه
عرض شمالی در منطقه هشتپر طوالش قرار دارد .این رودخانه از
ارتفاعات  1800متری قسمت جنوبشرقی کوههای تالش سرچشمه
گرفته و در  ۰9کیلومتری جاده بندرانزلی به آستارا در محلی بهنام
پونل به انشعابات کوچکتر تقسیم میگردد .نمونهبرداری از
رودخانه بهمدت یکسال بهصورت ماهیانه (21ماه) از تیرماه
 2۰21لغایت خرداد  2۰2۰در  ٦ایستگاه صورت گرفت .پس از
مطالعه روی مسیر رودخانه تعداد  ٦ایستگاه نمونهبرداری با شرایط
متفاوت انتخاب شد که جزئیات آنها در جدول  2آورده شده است.
ایستگاهها براساس میزان دسترسی و میزان تاثیر عوامل آالینده
و شرایط اکولوژیک و مورفولوژی رودخانه انتخاب شدند .طول
مسیر نمونهبرداری حدود  90کیلومتر بود .ایستگاههای  1 ،2و ۰
در قسمت باالدست رودخانه قرار دارند .ایستگاه نمونهبرداری
شماره  ٤در فاصله  29کیلومتر از ایستگاه  ۰قرار دارد .در حد
فاصل بین ایستگاههای  ۰و  ٤تعدادی روستاهای کوچک وجود
داشتند .ایستگاه  9در پاییندست و نزدیک محل احداث پل قرار
داشته و ایستگاه  ٦نیز در مصب رودخانه قرار داشت .نمونهبرداری
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توسط نمونهبردار سوربر با سطح 0/2٦مترمربع درسه تکرار از
حاشیه و وسط رودخانه انجام گرفت ( Barbourو همکاران.)2222 ،
بعد از شستن سنگهای واقع در کوآدرات سوربر و ایجاد اغتشاش
در بستر ،محتویات را از تور سوربر بهداخل تشت پالستیکی منتقل
شدند و مواد ارگانیک بزرگ نظیر برگها ،شاخهها  ،جلبکها یا
باقیمانده گیاهان ماکروفیت پس از شستشو در تشت پالستیکی
و حصول اطمینان از نبود موجودات کفزی در روی آنها به محیط

رودخانه برگشت داده شدند .در ادامه محتویات تشت بهداخل
ظروف پالستیکی نگهداری نمونه که بر روی آنها محل ،تاریخ و
زمان نمونهبرداری ثبت شده است ،تخلیه و با فرمالین  %٤فیکس
و به آزمایشگاه دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن منتقل
گردید.

شمال

شکل :۱نقشه حوضه رودخانه شفارود و ایستگاههای نمونهبرداری
جدول :۱موقعیت ایستگاههای نمونهبرداری در رودخانه شفارود
شماره
ایستگاه

ارتفاع از سطح
دریا (متر)

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

2
1
۰
٤
9
٦

8٤0
298
٦8٤
1٤1
91
- 10

" ۰2 ˚۰0' 0۰ /٦
" ۰2 ˚۰2' 2٤/2
" ۰2 ˚۰2' 9٦ /٦
" ۰2 ˚۰2'98 /2
" ۰2 ˚۰2'92 /9
" ۰2 ˚۰9'٤1 /1

" ٤8˚٤8' ٤0/٦
" ٤8˚٤2' ٤٦/٦
" ٤8˚92' 22/2
" ٤2˚0/00'02
" ٤2˚٦' ۰2/2
" ٤2˚2' ۰٤/8

در ابتدا محتویات ظرفهای پالستیکی را بهداخل الک 900
میکرون تخلیه نموده و برای زدودن بوی فرمالین ،آن را با آب
شستشو داده شدند .سپس نمونههای جمعآوری شده ،در ظروف
محتوی الکل اتیلیک  %20قرار داده شدند  .شناسایی در زیر لوپ
صورت گرفت .جهت شناسایی بنتوزها از کلیدهای شناسایی

فاصله از ایستگاه
باالدست (کیلو متر)
٤
۰ /2
29/2
10
22/9

جنس بستر
قلوه سنگی
قلوه سنگی
قلوه سنگی
تخت سنگی -قلوه سنگی
سیلتی -لومی
شنی -ماسهای

معتبر استفاده شد (100٤ ،Bouchard؛ 22٦1 ،Needham؛
 )229۰ ،Pennakو شناسائی در سطح راسته ،خانواده و جنس
صورت گرفت .فاکتورهای دمای آب )درجه سانتیگراد(EC ،
(هدایت الکتریکی( pH ،و  DOبهصورت ماهیانه در محل نمونه
برداری اندازه گیری شد.
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تجزیه و تحلیل دادههای حاصل بهروش آنالیز واریانس یک
طرفه ( )One-Way ANOVAو با استفاده از آزمون چند دامنهای
 Tukeyانجام شد .اختالفات بین میانگین دادهها در ایستگاههای
مختلف با سطح اطمینان  % 29تعیین شد .تجزیه و تحلیل دادهها
بهوسیله نرمافزار ( SPSS )version2٦, Chicago, IL, USAانجام
شد .ترسیم نمودارها نیز در محیط  Excelانجام شد.

نتایج
نتایج حاصل از فاکتورهای مورد مطالعه در ایستگاههای مورد
بررسی در جدول  1آمده است.

جدول : ٢نتایج آنالیز دستگاهی پارامترهای مورد مطالعه در ایستگاهها
pH

( DOمیلیگرم/لیتر)
( ECمیکرو زیمنس/سانتیمتر)
( Twدرجهسانتیگراد)
دمای هوا (درجهسانتیگراد)
شوری (میلیگرم/لیتر)

ایستگاه ۱

ایستگاه٢

ایستگاه۳

ایستگاه٤

ایستگاه٥

ایستگاه٦

8/٦
20/٤2
1۰0/29
29/8۰
2٦/٦1
0/2٤

8/9۰
20/01
120/89
2٦/۰2
2٦/28
0/2٤

8/٤1
22/2۰
11٦
2٦/9
22/2
0/2٤

8/12
20/11
1۰۰/829
2٦/1۰
22/٦9
0/2٤

8/12
٦/02
111/29
28/8۰
10/12
0/29

8/2٦
9/٤2
22٤
10/8٦
1۰/2٦
0/21

سمت پاییندست از میزان فراوانی اعضای این راسته کاسته
میشود .در مجموع ایستگاهها ،باالترین میانگین فراوانی راسته
 Ephemeropteraدر شهریور ( 120/۰۰عدد در مترمربع) و
کمترین میانگین فراوانی آن در آذر ماه  19عدد در مترمربع
مشاهده شد.

در طول یک سال نمونهبرداری از رودخانه شفارود مجموعاً
 8200نمونه از راسته  Ephemeropteraکه شامل  9خانواده و 2
جنس بودند شناسایی شد (جدول  .)۰در مجموع ایستگاهها،
بیشترین فراوانی در ایستگاه  2با میانگین ( 8۰/128عدد در
مترمربع) و کمترین فراوانی در ایستگاه مصب با میانگین (٦٦/0
عدد در مترمربع) دیده شد .بهطورکلی از باالدست رودخانه به

جدول  : ۳جنسها و گونههای مشاهده شده از  Ephemeropteraدر رودخانه شفارود
راسته

گونه

جنس
Baetidae

Ephemeroptera

Heptageniidae
Ephemerellidae
Caenidae
Leptophlebidae

خانواده  Baetidaeدر مجموع ایستگاههای نمونهبرداری
خانواده غالب بوده و  % ٤٦/2٤فراوانی کل راسته یکروزهها متعلق
به این خانواده میباشد .از خانواده  Baetidaeدر این رودخانه
جنسهای  Baetisو  Pseudocloeonمورد شناسایی قرار گرفتند.
جنس  Baetisحدود  %۰8/۰٤فراوانی کل این راسته را بهخود
اختصاص داد .این جنس در تمام ایستگاههای نمونهبرداری مشاهده
شده و بیشترین درصد فراوانی را در بین جنسهای مختلف این
راسته دارا بود .خانواده  Heptagenidaeنیز دارای فراوانی باالیی
بوده و در ایستگاههای  2و  1بهعنوان خانواده غالب بهشمار میآید.
با اینکه فراوانی خانواده  Heptagenidaeدر ایستگاههای  9و ٦
28٤

Baetis sp.
Pseudocloeon sp.
Ecdyonorus sp.
Rhithrogena sp.
Heptagenia sp.
Epeorus sp.
Ephemerella sp.
Caenis sp.
Paraleptoides sp.

صفر بوده ولی بهعلت تراکم باالی آن در ایستگاههای باالدست
دارای فراوانی باالیی در مجموع ایستگاهها میباشد .بیشترین درصد
فراوانی این خانواده  %22/18در ارتفاع باالی 290متر (ایستگاههای
 2و  )1مشاهده شد .از این خانواده  ٤جنس در نمونهبرداریهای
انجام شده مشاهده شد که شامل ،Rhithrogena ،Epeorus
 Ecdyonorusو  Heptageniaمیباشد .در بررسی مجموع ایستگاهها
درصد فراوانی  Heptageniaاز بقیه جنسهای خانواده Heptagenidae
کمتر میباشد .باالترین درصد فراوانی در خانواده Heptagenidae
متعلق به جنس  Rhithrogenaمیباشد .هر چند این جنس در
اغلب ایستگاهها دیده میشود.
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بوده و تنها خانوادهای است که در ایستگاه  2مشاهده نشد .این
خانواده در ایستگاههای  1و  ۰نیز بهصورت معدود و اتفاقی
مشاهده شد .ولی در ایستگاههای  ٤و  9بر جمعیت این خانواده
افزوده میشود .اعضای این خانواده در اغلب نمونهبرداریها در
این ایستگاهها مشاهده شد .حدود  %82/٦2جمعیت این خانواده
در ایستگاههای  ٤و ( 9ارتفاع پایینتر از  190متر) مشاهده شد.
باالترین درصد فراوانی آن در بین راسته  Ephemeropteraدر
ایستگاه  9مشاهده شده است .خانوادههای  Ephemerellidaeو
 Leptophlebidaeنیز هرکدام دارای یک جنس میباشند .باالترین
میزان فراوانی خانواده  Ephemerellidaeدر ایستگاه  2مشاهده
شد که در حدود  %٦2فراوانی کل مشاهده شده از این خانواده در
بررسی حاضر بود .در ایستگاههای پاییندست از فراوانی اعضای
متعلق به این راسته کاسته شد.

Baetidae
Heptagenidae
Caenidae
Ephemerellidae
Leptophlebidae

شکل  :٢نمودار درصد فروانی خانوادههای راسته
 Ephemeropteraدر مجموع ایستگاهها

ولی در ایستگاههای  2و  1جنس غالب بوده و با فراوانی
بسیار زیاد دیده میشود .خانواده  Caenidaeدارای یک جنس

120
100
Leptophlebidae

80

Ephemerellidae

60

Caenidae

40

Heptagenidae

20

Baetidae

0

شکل  : ۳نمودار درصد فراوانی خانوادههای راسته  Ephemeropteraدر ایستگاههای مطالعاتی

در فصل تابستان ایستگاه  2دارای اختالف معنیداری با ایستگاه
 9بود (شکل  .)9در فصل پاییز اختالف معنیداری بین ایستگاهها
مشاهده نشد (شکل  .)٦در فصل زمستان ایستگاه  2با ایستگاههای
 9 ،٤و  ٦دارای اختالف معنیدار بود (شکل  .)2در ایستگاه  1و
 ٤بین تابستان با پاییز و زمستان اختالف معنیداری مشاهده شد.

 Leptophlabidaeنیز دارای یک جنس شامل Paraleptoides

بود که در ایستگاهها مشاهده میشوند .این خانواده دارای پایینترین
درصد فراوانی  ٦8%/۰در این راسته میباشد (شکلهای  1و .)۰
نتایج آنالیز آماری نشان داد در فصل بهار میانگین فراوانی ایستگاه
 2و  1دارای اختالف معنیداری با ایستگاه  9میباشد (شکل .)٤

جدول : ٤فراوانی (تعداد در متر مربع  ±خطای استاندارد) راسته یکروزهها در ایستگاههای مطالعاتی رودخانه شفارود()۱۳3٢ -3۳
فصل ایستگاه
بهار
تابستان
پاییز
زمستان

2
228/٦٦±۰٤/29
928±221/٦2a
11٤/٦٦±29٦/90
22٤±۰/۰2a

1
a

a

ab

B2٤٦±۰2/1۰

A12٤/٦٦±29/٦2
B2٤/٦٦±٤0/92
B291±29/٤۰ab

۰
89/۰۰±۰/9٦
282/۰۰±٦9/٦ab
81±۰1/28
28/٦٦±22/۰1ab

٤
ab

ab

ab

AB20/٦٦±2/2۰

A222/۰۰±۰8/22
B92/۰۰±12/18
bc

B9۰/۰۰±2/٦۰

9

٦

2/۰۰±۰/82
٦0±22/٤8b
۰0±22/22
22/۰۰±٤/٦9C

0
0
0
1/٦٦±1/22c

b

حروف کوچک نشانگر اختالف بین ایستگاهها و حروف بزرگ نشاندهنده اختالف بین فصلها میباشد.
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شکل  :٥نمودار میانگین فراوانی  Ephemeropteraدر فصل

بهار در رودخانه شفارود

تابستان در رودخانه شفارود
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ab
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a
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زمستان
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ایستگاه٦

ایستگاه9

ایستگاه٤

ایستگاه۰

ایستگاه1

ایستگاه 2

ایستگاه٦

ایستگاه9

ایستگاه٤

ایستگاه۰

ایستگاه1

شکل  :٦نمودار میانگین فراوانی Ephemeropteraدر

شکل  :7نمودار میانگین فراوانی Ephemeropteraدر

فصل پاییز در رودخانه شفارود

فصل زمستان در رودخانه شفارود

بحث
بهطور کلی پذیرفته شده که حضور یک ارگانیسم در یک
مکان خاص نتیجه تاثیر محدودکننده و پیچیده تعداد زیادی از
فیلترهای تاریخی و اکولوژیک میباشد .همچنین عنوان شده که
اهمیت نسبی هرفیلتر ممکن است متفاوت باشد ( Bonadaو
همکاران .)1009 ،طی یکسال نمونهبرداری ماهیانه  2جنس از
 9خانواده از راسته  Ephemeropteraشناسایی شد که  ٤جنس
آن متعلق به خانواده  Heptagenidaeمیباشد .در مجموع ایستگاهها
خانواده  Baetidaeبا  % ٤٦/2٤و جنس  Baetisبا  % ۰8/۰٤دارای
28٦

c
ایستگاه 2

0

c

160
140
120
100
80
60
40
20
0

باالترین درصد فراوانی در راسته  Ephemeropteraمیباشدکه این
امر با نتایج بهدست آمده در چافرود (قانع و همکاران)2۰89 ،
مطابقت دارد Batidae .بزرگترین خانواده راسته Ephemeroptera
میباشد و تاکنون بیش از 200جنس از آنها در جهان شناسایی
و توصیف شده است ( Gattolliatو  .)1002 ،Nietoجنس Baetis
از جلبکها ،فلورمیکروبی و دامنه وسیعتری از مواد غذایی نسبت
به دیگر گروههای راسته یکروزهها تغذیه میکند که باعث میشود
بیشترین فراوانی را در این راسته داشته باشد ( Cumminsو
 .)222٦ ،Merrittهمچنین میزان تحمل نسبتاً باالی Baetidae
نسبت به آلودگی آلی باعث میشود که در ایستگاههای

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

پایین دست نیز دیده شود ( Bodeو همکاران1001 ،؛ Hilsenhoff

 .)2288 ،خانواده  Heptagenidaeدر ایستگاههای باالدست حضور
داشته و در ایستگاه  9و  ٦به هیچوجه مشاهده نشده که امر این
میتواند بهعلت حساسیت این خانواده به آلودگی و تمایل به
زندگی در آبهای پر اکسیژن باشد ( .)1002 ،Petroviciخانواده
 Heptagenidaeدر ایستگاههای  2و  1غالب بوده که ممکن است
بهعلت موقعیت ایستگاههای  2و  1که در باالدست قرار داشته و
نسبتاً دور از دسترس هستند باشد .همچنین جنس بستر در
ایستگاههای باالدست سنگالخی ،قلوهسنگی و تختهسنگی بوده
که میتواند عاملی باشد که باعث حضور جنسهای ،Rhithrogena
 Heptagenia ،Epeorus ،Ecdyonorusو  Ephemerellaدر این
ایستگاهها شده است .اینها مثالهایی از جنسهایی هستند که
در بین سنگها و شکافها سازگاری یافتهاند .در ایستگاههای 2و1
میزان فراوانی  Rhithrogenaو  Ecdyonorusبسیار باال بوده که
میتواند به این دلیل باشد که این نیمفها در آبهای با جریان
سریع با داشتن بدن پهن و کامالً سازش یافته با محیط به سنگها
و اشیا چسبیده و از شستشو شدن توسط جریان آب اجتناب
کنند ( )222۰ ،Cleggبا این وجود علت تراکم باالی آن در
ایستگاههای باالدست میتواند شرایط مطلوب اکسیژنی در این
ایستگاهها نیز باشد .افزایش فراوانی خانواده  Caenidaeدر پایین
دست میتواند بهعلت تحمل نسبتاً باالی این خانواده نسبت به
آلودگی باشد ( Bodeو همکاران1001 ،؛ .)2288 ،Hilsenhoff
این خانواده در ایستگاههای  ٤و  9بهوفور دیده شده و %٤1
فراوانی راسته  Ephemeropteraرا در ایستگاه  9تشکیل میدهد.
ولی در مجموع ایستگاهها این خانواده دارای کمترین درصد
فراوانی میباشد که این بهعلت عدم حضور یا حضور اتفاقی آن در
ایستگاههای باالدست میباشد .از خانواده  Ephemerellidaeفقط
یک جنس  Ephemerllaمشاهده شد .این خانواده نیز جزء
خانوادههای حساس به آلودگی میباشد و عموماً در البهالی تخت
سنگها دیده میشود .باالترین میزان فراوانی آن در ایستگاه 2
بوده و حدود  %٦2فراوانی کل این خانواده در ایستگاه  2را تشکیل
داد .از خانواده  Leptophlabidaeیک جنس مشاهده شده که
فراوانی این جنس در ایستگاهها کم میباشد.
باالترین فراوانی راسته  Ephemeropteraدر ایستگاه  2دیده
شد که این میتواند بهعلت آرام بودن جریان آب در این ایستگاه
باشد .صلواتیان ( )2۰20در بررسی و شناسایی گونهای
ماکروزئوبنتوزهای رودخانههای منتهی به سد الر نیز چنین
روندی را مشاهده و بیان نمودند هرچه جریان آب رودخانه تندتر

سال هشتم ،شماره  ،2تابستان 9315

باشد فرصت النهگزینی به موجودات بسترزی را نداده در نتیجه
از تراکم و فراوانی آنها کاسته میشود (صلواتیان.)2۰20 ،
همبستگی شدیدی بین جمعیت بیمهرگان کفزی با تغییرات
فصلی وجود دارد ( Entrekinو همکاران.)2222 ،
میانگین فراوانی راسته  Ephemeropteraدر فصل تابستان
باالترین میزان و در زمستان کمترین مقدار بود که این نشان
دهنده تاثیر فصول روی تراکم ماکروبنتوزها میباشد .تغییر در
تنوع و فراوانی موجودات کفزی در فصول مختلف ناشی از نوسانات
پارامترهای کمی و کیفی آب ،تغذیه و رقابت است که در چرخه
زندگی این موجودات تاثیر میگذارد ( Quinnو .)2220،Hickey
در آنالیز آماری میانگین فراوانی  Ephemeropteraدر ایستگاههای
مختلف مشاهده شد که در تمام فصول بهجز پاییز میانگین
فراوانی  Ephemeropteraدر ایستگاه  2اختالف معنیداری با
ایستگاههای  9و  ٦داشت که این میتواند بهعلت تغییر جنس بستر
و آلوده بودن ایستگاههای  9و  ٦بهخاطر تاثیرات دخالتهای
انسانی باشد .این راسته در آبهای تمیز و پراکسیژن یافت
میشود و حضور آن میتواند نشانگر کیفیت مطلوب آب باشد
( Rosenbergو 222۰ ،Resh؛  .)2222 ،Karrایستگاههای  9و ٦
بهعلت قرار داشتن در پاییندست تحت تاثیر فعالیتهای انسانی
قرار داشته و بسیار آلوده میباشند .همچنین راستهEphemeroptera
دماهای پایینتر آب را ترجیح میدهند ( )2220 ،Brittainفاکتور
دما نیز میتواند یکی از عواملی باشد که فراوانی چشمگیر این
راسته در ایستگاههای باالدست و اختالف معنیدار آن با ایستگاههای
پاییندست را توجیه میکند .میزان اکسیژن محلول در این ایستگاهها
پایینتر از ایستگاههای باالدست میباشد که این میتواند روی فون
کفزیان ساکن بستر تاثیرگذار باشد بهطوریکه فراوانی Ephemeroptera
در ایستگاه  9و  ٦اختالف معنیداری با ایستگاه  2دارد.
بهطورکلی از بین رفتن جنگلها ( Bensteadو ،Pringle
 ،)100٤آلودگی ( Rosenbergو  ،)222۰ ،Reshساخت و ساز و
تغییر شکل دادن منابع که منجر به قطع شدن ارتباط با دشت
سیالبی شده ( Busijeو همکاران )1001 ،و یا تکهتکه شدن
زیستگاه  )2221 ،Zwich( fragmentationاز عوامل اصلی تهدید
کننده تنوع زیستی راسته  Ephemeropteraمیباشند (Barber-
 Jamesو همکاران .)1008 ،موارد فوق در قسمتهای میانی و
پاییندست رودخانه شفارود نیز مشاهده شده است که منجر به
کاهش چشمگیر فراوانی این راسته در پاییندست رودخانه شده
است.
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