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 چکیده

 هاياکوسیستم اغلب در و دارد جهانی حشرات گسترش ترينمتنوع و ترينفراوان داشتن با (Diptera: Insecta) Chironomidae خانواده            

 دانش و شده انجام ايران در گروه اين شناسايی براي معدودي هاي پژوهش اين، وجود با. شودمی يافت ايران داخلی هايآب جمله از شیرين آب

 ،جاجرود رودخانه در Chironomidaeخانواده  الروهاي شناخت براي. است ناچیز بسیار کشور در هاآن پراکندگی و فون گوناگونی از موجود

  Dredge  بردارينمونه توري از استفاده با رودخانه گذر درخجیر و پاکدشت(  )فشم، سعیدآباد، انتخابی ايستگاه چهار از فصلی هايبردارينمونه

. شدند دارينگه درصد 70 اتانول الکل در بردارينمونه محل در آوريجمع از پس هانمونه. شد انجام 1394 سال در ايستگاه هر در تکرار سه با

 و نوري هايمیکروسکوپ با دايمی الم تهیه از پس و جداسازي بستر اجزاي و هانمونه ديگر از Chironomidae الروهاي ابتدا آزمايشگاه، در

 زيرخانواده سه از جنس 4 وجود شیرونومیده، خانواده حاضر از بررسی نتايج. شد شناسايی جنس  سطح تا موجود شناسايی کلیدهاي و کنتراست فاز

 زيرخانواده ،(Chironomus جنس شامل) Chironominae: از عبارتند هازيرخانواده اين .داد نشان رودخانه اين  مختلف هايبخش در را

Diamesinae (جنس 2 شامل Diamesa و Pseudodiamesa)  و زيرخانوادهOrthocladiinae گرفتند قرار شناسايی مورد . 
 
 

تهرانجاجرود،  فونستیک، شیرونومیده، رودخانه کلمات کلیدی:

 siamak.yousefi1@gmail.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 شیرونومیده در رودخانه جاجرود  بررسی فونستیک                                                                                      همکاران و ارکیا

 مقدمه
 هستند Diptera راسته دوباالن از گروهی ها در واقعشيرونوميده       

 سپری آب درون شکل کرمی موجودات بصورت را خود الروی دوره که

. نام ديگر برندمی سربه خشکی در را خود روزه 5-4 بلوغ دوره و کرده

علت وجود هموگلوبين موجود در است که به Blood wormن آ

ای شيرنوميدها را تحت باشد که ادامه فعاليت تغذيهخونشان می

تواند در انتقال هموگلوبين می .سازدی ميسر میزهوابی شرايط نسبتاً

اکسيژن در مواقعی که غلظت اکسيژن خيلی پايين است نقش مهمی 

، )عمادی کندرا ايفا کند و تبادالت تنفسی به اين ترتيب ادامه پيدا می

، Arthropoda شاخهجزو  بندیطبقه. اين جانوران از نظر (1386

آيند. می شماربه Chironomidae خانواده  و  Dipteraراسته،  Insectaرده

های حساسی در سر دارند که در نرها اين های خونی، شاخککرم

بند تشکيل  12 از تر از ماده است. بدن بند بند است وها بزرگشاخک

پاهای دراز و طويل دارند.  .دارند بند در شکم 9بند در سينه و  3شده، 

اخل اين زوائد وجود دارد که مخرج د یدر ناحيه مخرج زوايد پا مانند

جايی اين هنگام جابه مانند است و sصورت ها بهحرکت اين کرم است.

های طول کرم در اندازه شوند.می پرتاب خود گرفته وبه راشکل 

 . (1380، )حبيبی مختلفی است

 تربند شکمی باريک 9ای کم عرض و بند سينه 3الرو از  بدن       

فت پای ج. اولين بند سينه دارای يک (1)شکل  تشکيل شده است

نيز  و(posterior) عقبی بدون بند است. پاهای کاذب کاذب گوشتی و

 دارد. ودجدرآخرين بند شکم و د سيخک،جفت پيش زايده واجيک 

ی جمخر فت لولهج (دو معموالً) بين پاهای کاذب عقبی، يک تا سه در

سخت شده است که  الًمجمه کامجيک  کپسول سرد. شومشاهده می

 انبیج طحح شکمی و يک زوج سطح پشتی، يک سطدارای يک س

(lateral) شود مشاهده می است. ضمايم مختلفی که در کپسول سر

 پشتی است ح شکمی وطمشتمل بر چانه است که دارای دو س

(Armitage  وCranston ،1995).  

 
 انبیجح طاز س Chironomidae الرونماي ظاهري يک  :1شکل 

(Epler, 2001) 
 

 از ترگسترده بسيار آمريکا و اروپا در Chironomidae الروهای       

 در(. ,Alvari 1997) اندشده مطالعه و شناسايی جهان مناطق ساير

  ،(1983) همکاران  و Reiss (1983،) Cranston و Cranston  اروپا،

Fittkau وRoback  (1983)، Oliver (1983(، Pinder و Reiss (1983) 

 ساکن Chironomidae الروهای از جامعی بسيار شناسايی کليدهای

 .کردند منتشر هولئارکتيک منطقه

 355 شامل) هاجنس از کاتالوگ يکAshe (1983 ) چنين،هم       

 Hoffrichter   .کرد تهيه جهان هایChironomidae هایزيرجنس و (جنس

 در را Chironomidaeمورد  در بيستم قرن تحقيقات نيز( 2000)

 Chironomidae الروهایEpler (2001 )آمريکا، در. کرد منتشر کتابی

 شناسايی را جنوبی و شمالی کارولينای فلوريدا، هایآب در موجود

 بهترين از ،2001  سال در وی  توسط شده منتشر شناسايی کليد. کرد

 1050تاکنون. است Chironomidae الروهای شناسايی برای منابع

 است شده شناسايی شمالی آمريکای در Chironomidaeگونه 

(Hoffrichter,2000 .)محدود بسيار خاورميانه در شده انجام مطالعات 

 مورد در تری گسترده مطالعات روسيه، و چين هندوستان، در اما است

 انجام مطالعات(. Alvari,1997) است شده انجام زی کف جانداران اين

 .  است بوده شمار انگشت و محدود ايران در شده

شناسايی تاکسونوميک  به ایمطالعه در (،1383) و نيکو نژادابراهيم       

مهرگان بزرگ رودخانه ماربر در استان اصفهان پرداختند. پراکنش بی و

 باشدمی سرده 37 خانواده و 34 راسته، 12 رده، 7 شناسايی نتايج شامل

 های سال يافت شدند. تمام ماه درChironimidae  خانواده که از اين بين

شناسايی و معرفی (، نسبت به 1381) احمدی و همکاران       

 Chironomus albidusشيرونوميده سواحل جنوبی دريای خزر )

(Diptera: Chironomidae  اقدام نمودند. مطالعات فوق نشان داد تمام

الروهای بررسی شده مربوط به حوزه جنوبی سواحل خزر متعلق به 

 باشد.می Chironomus albidusتنها گونه 

 ماربر رودخانه هایشيرونوميده بررسی با( 1393) همکاران و کرمی

 مختلف هایبخش در را زيرخانواده چهار از جنس 39 وجود به اصفهان

:  از بودند عبارت هازيرخانواده اين. يافتند دست رودخانه اين

(Chironominae15 جنس)(،Diamesinae2 جنس)(،Orthocladiinae 

 برای جنس 13 ميان، اين از که( جنس Tanypodinae5) و( جنس17

 .شد گزارش ايران از بار نخستين

جايی با توجه به موقعيت استان تهران و رودخانه جاجرود و از آن       

ها در اين رودخانه صورت که تاکنون تحقيقی در مورد شيرونوميده

 رسد.نظر میها ضروری بهنگرفته است، لذا شناسايی آن

 

 هامواد و روش
رودخانه جاجرود از ارتفاعات رشته جبال  :منطفه مورد مطالعه       

 متر از سطح دريا و 4375 نو با ارتفاع حداکثرهای خلکوه البرز و از
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هايی از قله کوه جانسون شرق کوه شمشک سرچشمه گرفته با شاخه

 .يابدغربی جريان میجنوب جهت هم پيوسته درمتر به 3931 به ارتفاع

کند و های خرسنگ را زهکشی میدر زايگان شاخه گرمابدر که دامنه

 .نمايدو رودخانه روته را دريافت می غربی حرکت داردجنوبدر امتداد 

متر شروع  4100با ارتفاع بستک کلونرودخانه ميگون که از قله 

در  .پيوندندهم میشود در محل فشم با شاخه گرمابدر و روته بهمی

نمايد رودخانه می را زهکشی توچال هایدامنه رودخانه آهار که اوشان

های امامه به جريان شرق شاخهدر مسير جنوب .پيونددجاجرود می

جاجرود ر سر لتيان سدلتيان ب در محل روستای .پيونددجاجرود می

محدوده رودخانه جاجرود  2(. شکل 1373)افشين،  بسته شده است

  دهد.را نشان می

 
 شکل2:  محدوده رودخانه جاجرود1    

رودخانه جاجرودبرداری در های نمونهها و ایستگاه: محل رودخانه1جدول   

 ایستگاه رودخانه
 موقعیت جغرافیایي

 ارتفاع از سطح دریا )متر( عرض )شرقي( طول )شمالي(

 جاجرود

’  43" فشم 55  ⁰35  "27  ’ 31  ⁰51  1931 

’  26" سعيدآباد 43  ⁰35  "65  ’ 42  ⁰51  1455 

’  08" خجير 40  ⁰35  "09  ’ 43  ⁰51  1328 

’  26" پاکدشت 31  ⁰35  "83  ’ 47  ⁰51  1167 

براساس امکان دسترسی، در طول رودخانه چهار ايستگاه        

وضعيت طبيعی منطقه، پوشش گياهی، شيب زمين، پيوستن 

های فرعی به شاخه اصلی، سرعت جريان آب، پوشش گياهی و شاخه

سی های مورد برر، موقعيت ايستگاه1جدول  شد.بستر رودخانه تعيين 

 دهد. را نشان می

 فصلی طوربه انتخابی، ايستگاه چهار از بردارینمونهروش کار:        

 Dredge بردارینمونه توری توسط 1394 تابستان و بهار هایفصل در

Palmer,1985) )چشمه و مترسانتی 60عمق متر،سانتی 20×50ابعاد با 

 ترانسکت سه ايستگاه هر در ابتدا. گرفت انجام مترميلی 5/0 توری

 جداگانه طوربه و ترانسکت سه اين امتداد در بردارینمونه و انتخاب

 و شد گذاشته رودخانه کف در Dredge پايينی لبه. گرديد انجام

Dredge متر 10 نقطه پايان تا رودخانه آب جريان جهت خالف در 

 به و گرديد منتقل سطل داخل به توری محتويات سپس. شد کشيده

. شد اضافه آن داخل به رودخانه آب از سطل، محتويات برابر دو اندازه

 سطل هر محتويات درصد 1 ميزانبه هانمونه موقت تثبيت برای سپس

  الروهای آزمايشگاه در. گرديد اضافه درصد 5 آلدئيدفرم آن به

 
1. www.mahigiran.com 

Chironomidae اتانول در الکل و جدا بستر اجزای و ديگر هاینمونه از 

 Chironomidae الروهای شناسايی که اين به توجه با .شد دارینگه 70%

 انجام تنه انتهايی هایبخش موارد برخی در و دهانی قطعات بررسی از

 زير در شناسايی برای الروها تنه و سر کپسول از گيرد،می

 روی از هانمونهسپس  شد. تهيه دايمی الم استريوميکروسکوپ،

؛ Roback ،1983و  Fittkau؛ Epler، 2001) موجود شناسايی کليدهای

Cranston  ،؛ 1983و همکارانCranston  وReiss ،1983 ؛Oliver ،

 .شدند شناسايی جنس سطح تا( Reiss ،1983و  Pinder؛ 1983

ات با تجزيه و تحليل آماری اطالع: هاروش تجزیه تحلیل داده       

گين مقايسات ميان .انجام شد SPSS 22 و Excelافزارهای نرم استفاده از

روش  باها ايستگاهخانواده و جنس بين زيرها در سطح فراوانی نمونه

انجام  درصد 95 اعتماد سطح در ANOVAطرفه آناليز واريانس يک

ر ها دخانوادهزيرچنين از همين روش برای مقايسه فراوانی شد. هم

 درصد چنينهمهای تابستان و زمستان استفاده شده است. فصل

 Frequency روش با مختلف هایايستگاه در مختلف هایجنس فراوانی

 .گرديد محاسبه
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 نتایج 
جنس/گونه از  77و خانواده  53حاضر در مطالعه طورکلی به       

فهرست انواع ماکروبنتوزهای  شناسايی شده است. کفزی موجودات

. ارائه شده است 2 ها در جدولهای اکولوژيکی آنشناسايی شده و گروه

ها به آلودگی و براساس براساس ميزان حساسيت آن کفزیجانوران 

بندی گروه اکولوژيکی طبقه 5در ( 2000و همکاران )Borja  مطالعات

ترين تراکم در فصل زمستان نتايج اين تحقيق بيش طبقاند. شده

 1177ترين تراکم در فصل تابستان )فرد در متر مربع( و کم 1947)

فرد در متر مربع( گزارش شده است. در طی دوره بررسی حداقل و 

مشاهده شده است.   8و  12های ايستگاهترتيب در حداکثر تراکم به

درصد،  65پايان با ترتيب مربوط به شکمترين ميزان فراوانی بهبيش

درصد و  5درصد، فرامينيفرا با  9درصد، پرتاران با  13ها با ایدوکفه

درصد نسبت به کل جمعيت ماکروبنتوزها بوده است.  8ها با ساير گروه

تری ها فراوانی بيشايسه با ساير گروهپايان در مقدر اين بررسی شکم

ها ترين تراکم آنترين و کمرا به خود اختصاص داده بودند و بيش

ترتيب در فصول زمستان و تابستان مشاهده شده است. حداکثر به

ها در زمستان و حداقل آن نيز در پاييز گزارش شده است. ایدوکفه

ترتيب در فصول پاييز نيز به ترين ميزان فراوانی پرتارانترين و کمبيش

و تابستان مشاهده شده است. فرامينيفرا در زمستان حداکثر و در 

تابستان حداقل تراکم را به خود اختصاص داده بودند در طی دوره 

 .Pyrgohydrobia sp جنس شده شناسايی ماکروبنتوزهای بين از بررسی

 Melanelaو    .Tornatina sp.، Eulima sp هایجنس است. بوده غالب

sp. بودند.  داده اختصاص خودرا به تراکم ترينبيش ترتيببه نيز 
 

 جاجرودبرداری در رودخانه های مختلف نمونههای شناسایي شده در ایستگاه: پراکنش جنس2جدول

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

 رودخانه جاجرود 

 سعیدآباد فشم جنس زير خانواده

Chironominae Chironomus * * 

Diamesinae 
Diamesa * - 

Pseudodiamesa * - 

Orthocladiinae - * - 
 

 

داد  آوری شده با کليدهای شناسايی نشانهای جمعبررسی نمونه     

 1)شامل  Chironominaeزيرخانواده  سهکه از خانواده شيرونوميده، 

 Diamesa جنس2)شامل Diamesinaeزيرخانواده (،Chironomusجنس

 .گرفتند قرار موردشناسايیOrthocladiinae  زيرخانواده و (Pseudodiamesa و

ه شد که در باال نيز اشارطوریهمان : Chironominaeزیرخانواده     

  .جنس مورد شناسايی قرار گرفت 1از اين زيرخانواده 

 خانواده شامل جنس اين: Chironomus (Meigen, 1803 ) جنس

 از بسياری شناسايی راه تنها است، خونیکرم يا رنگ سرخ ريزکرم

 بدن آخر به مانده يکی بند. است ژنتيکی کار طريق از آن هایگونه

 دارای بااليی آرواره قاعده به نزديک بخش شکمی، لوله جفت دو دارای

 جانبی دندان از چانه ميانی شعاعی است. دندان خطوط از رديف يک

 ایبرکه مناطق ساکن معموالً هاآن است. الروهای نزده بيرون زياد

 هاآن. برسند باال نسبتاً تراکم به توانندمی هاآن جاآن در که هستند

 سرخ دليل همينبه و هستند مانند هموگلوبين پروتئين از ترکيبی از

 را فراوانی ترينبيش ،فراوانی نظر از جنس اين. رسند می نظربه رنگ

 .(3)شکل  بودند دارا

   

 

 

 

 
های مختلف از انتهای تنه الروبخش هایبخش    سر کپسول مختلف 

 Chironomus های مختلف بدن جنس: نمای میکروسکپي از قسمت3شکل 
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که قبالً گفته شد از طوریهمان :Diamesinaeزیرخانواده        

 جنس مورد شناسايی قرار گرفت. 2اين زيرخانواده 

 به نيز حشره اين الروهای: Diamesa (Meigen,1835) جنس

 است. جیکوچک و هميشه دارای چهار سيخک مخرآرواره با تعداد  پيش .شوند می ديده رنگ قرمز هایکرم صورت
  

  
 های مختلف از انتهای تنه الروبخش سر کپسول مختلف هایبخش

 Diamesaهای مختلف بدن جنس : نمای میکروسکپي از قسمت4شکل 

 حشره اين :Pseudodiamesa (,1939Goetghebuer) جنس     

 چانه .است مشاهده قابل رنگ قرمز کرم صورتبه الروی دوران در

 هفت دارای فارنژيس اپی پکتن بزرگ؛ مثلثی ميانی دندان سه با

 دارای و شده سخت حلقه يک صورتبه زايده پيش ،تربيش يا فلس

 و شمالی است. اين جنس در کارولينای  مخرجی سيخک 9-5

 نشده است. شناخته جنوبی
  

  
 های مختلف از انتهای تنه الروبخش سر کپسول مختلف هایبخش

 Pseudodiamesaهای مختلف بدن جنس : نمای میکروسکپي از قسمت5شکل 

 هيچ جنسی مورد شناسايی قرار نگرفت.  اده متاسفانه از اين زيرخانو :Orthocladiinaeزیرخانواده        

 

 Chironomidae الروهای های کلید شناسایي زیرخانواده :1کلید شناسایي 
 Tanypodinae...................................................ود داردجشده نيز و خوبی سختها درون کپسول سر فرورفته است. يک زبان بزرگ بهشاخک -1

 1............ .......................................................................ود نداردجشده و خوبی سختها درون کپسول سر فرونرفته است. زبان بزرگ بهشاخک -

 Diamesinae ............................................................... چانه دارای سه دسته پرزهای متراکم است ين بند شاخک فنرمانند است. پيشسوم -2

 1........................... ..........................................................گاه فنرمانند نيست ...........................................................................چسومين بند شاخک هي -

 Chironominae ........................................................................................................و بدون ريشک است (شياردار) ططصفحات شکمی چانه مخ -3

 Orthocladiinae............................................................ود داردجها واست. گاهی ريشک طوطود بدون خجصفحات شکمی چانه در صورت و -

 

 

بیشمار دندانههای رأسی، پيش رأسی و داخلی، چانه دارای 

دندانههای ميانی تقريباً برابر، پکتن اپی فارنژيس دارای پنج فلس، 

پيش زايده غيرواضح و حداکثر بهصورت يک حلقه سخت شده 
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 Chironominae  های زیرخانوادهنسجکلید شناسایي  :2کلید شناسایي 
گرفته است،  بلند قرار هج بند دارد و روی پاينها پقرار گرفته است، شاخکروی محور بلند  Sخورده است، وشجهم به S قاعده -1

 2......... ....................................................قرار گرفته است ........... (وتاه يا بلند)کيافته و روی يک پايه  خوبی رشدبه الًهای لوتربورن معمواندام

روی محور بلند قرار  S وخورده وشجهم به S قاعده)اگر روی محور بلند قرار ندارد  الًمعمو  Sاز يکديگر است،دا ج الًمعمو S قاعده

 8روی پايه بلند قرار ندارد ...................................  های لوتربورندامنبند، ا 8تا  4ها دارای شاخک است( بند 6دارای ها ، شاخکباشدگرفته 

 طوطاز خ فدارای يک ردي االيیفت لوله شکمی، بخش نزديک به قاعده آرواره بجبند يکی مانده به آخر بدن دارای دو  -2

 Chironomus ................................................................................................................................................................................................................شعاعی
 

 Diamesinae  های زیرخانوادهنسجکلید شناسایي  :3کلید شناسایي 

نژيس  فار اپی ر، پکتنببرا های ميانی تقريباًرأسی و داخلی، چانه دارای دندانه های رأسی، پيششمار دندانهآرواره با تعداد بی پيش -

صورت يک حلقه سخت شده کوچک و هميشه دارای چهار سيخک و حداکثر به حزايده غيرواض دارای پنج فلس، پيش

  Diamesa ..............................................................................................................................جی...................................................................................مخر
 

های ایستگاه در شیرونومیده مختلف هایجنس فراواني درصد    

شده است فراوانی   نشان داده 6طورکه در شکل همان مورد مطالعه:

های مختلف عبارت بود ايستگاهآوری شده در های جمعشيرونوميده

و در دو ايستگاه ديگر يعنی خجير  (%30) سعيدآباد<(%51) فشم از:

 ای يافت نشد.و پاکدشت هيچ نمونه
 

 
 های مختلف شیرونومیده: نمودار درصد فراواني جنس6شکل 

 آوری شدهجمع
 

های مختلف شيرونوميده برداشت شده در درصد فراوانی جنس       

 عبارت بود از:طی مطالعه 

Chironimus (67%)>Diamesa (10%) >Pseudodimesa (1%) 

 

 بحث
های انجام شده در در طول بررسی: بررسی پراکنش شيرونوميده       

 Chironominaeزيرخانواده  سه شيرونوميده، خانواده از جاجرود رودخانه

 2)شامل  Diamesinae(، زيرخانواده Chironomusجنس  1)شامل 

 Orthocladiinae زيرخانواده  ( وPseudodiamesaو  Diamesaجنس 

 مورد شناسايی قرار گرفتند.

مهرگان بزرگ رودخانه ( با بررسی بی1383) نژاد و نيکوابراهيم       

ا ماربر استان اصفهان از وجود خانواده شيرونوميده خبر دادند ولی تنه

(  1389) در سطح خانواده شناسايی صورت گرفت. شاپوری و همکاران

سوادکوه پرداختند،  منطقه در رودسنبل رودخانه کفزيان جوامع مطالعه به

نتايج اين مطالعه نشان داد که خانواده شيرونوميده در اين رودخانه 

پراکنش دارد ولی در اين مطالعه نيز شناسايی در سطح خانواده صورت 

 گرفت.   

( طی بررسی کفزيان رودخانه لوندويل 1387) خانی و تاتيناقريب       

  Chironomusتنها جنس وميدهکه از خانواده شيرون نمودند آستارا اعالم

 در اين رودخانه يافت شدند.

( با تحقيق بر روی سواحل جنوبی 1381) احمدی و همکاران       

  دريای خزر دريافتند که تنها گونه موجود در اين حوزه فقط گونه 

Chironomus albidus ( زمانی 1389) باشد. سعيدی و همکارانمی

داری در شرايط مصنوعی ها را جهت نگههايی از شيرونوميدهکه نمونه

آوری نمودند، اظهار کردند از رودخانه جاجرود )منطقه خجير( جمع

در اين رودخانه   Chironomus ها وجود جنسکه شناسايی اين نمونه

 کند. را تأييد می

نيز در بررسی جمعيت ماکروبنتوزها  (1393) همکاران و خسروانی       

هم ها، آند استان هرمزگان به وجود شيرونوميدهآبادر رودخانه حاجی

( 1392) چنين عباسپور و همکاراندر سطح خانواده اشاره کردند. هم

در تحقيقی که بر روی جوامع کفزيان رودخانه چشمه کيله تنکابن 

ها خانواده شيرونوميده سطح شناسايی در به نتايج مشابه يعنی پرداختند

کفزيان رودخانه قزل اوزن  بررسی با (1391) مقصودیيافتند. نوان دست
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دست آمده را در سطح های بهاستان زنجان توانست شيرونوميده

 خانواده شناسايی و معرفی نمايد.

های رودخانه ( با بررسی شيرونوميده1393) کرمی و همکاران       

های نس از چهار زيرخانواده را در بخشج 39ود جو ماربر اصفهان به

 عبارت بودند از:  هاه. اين زيرخانواددست يافتنده نين رودخاا فمختل

Chironominae (15 ،)جنس Diamesinae (2 ،)جنسOrthocladiinae  

نس ج 13اين ميان،  جنس( که از 5) Tanypodinae وجنس(  17)

 Allahbakhshiو  Ebrahimnezhad .شد گزارش ايران از بار نخستين برای

های رودخانه گلپايگان در بررسی شيرونوميده( در تحقيقی به 2005)

 35ها نشان داد که های آناستان اصفهان پرداختند. نتايج بررسی

زيرخانواده در اين رودخانه شناسايی شدند.  4جنس در قالب 

Chironominae (15 ،)جنس Diamesinae (2 ،)جنسOrthocladiinae  

نس ج 17اين ميان، جنس( که از  5) Tanypodinae وجنس(  13)

اين تحقيقات با مطالعه اخير  .برای نخستين بار از ايران گزارش شد

زيرخانواده  3جاجرود نيز  که در رودخانهطوریخوانی داشت بههم

که در  جنس شناسايی شد 3تنها  اين تحقيق،در يافت شد. البته 

 شده بود. ها اشاره( نيز به آن1393) مطالعات کرمی و همکاران

های مختلف از سوی ديگر نتايج نشان دادند که فراوانی جنس       

 زير بود: شرحبه بردارینمونه مختلف هایدر ايستگاه خانواده شيرونوميده

 سعيدآباد < فشم

دهد که شرايط محيطی اعم از شرايط اين موضوع نشان می       

بايست می ای، درجه حرارت، سيالبی نبودن و... در رودخانه فشمتغذيه

مورد  های ديگربرای تنوع اين جانوران بسيار مساعدتر از ساير ايستگاه

 بررسی باشد.

آوری شيرونوميده جمع مختلف هایجنس فراوانی درصد چنينهم       

 شده در طی اين تحقيق به شرح زير بود:
Chironimus>Diamesa>Pseudodimesa 

که محققين ديگر هم قبالً طوریدهد، هماناين نتيجه نشان می       

ها  نسبت به ساير جنس شيرونوموسنتيجه گرفتند، فراوانی جنس 

 باشد.تر میبيش

های مختلف خانواده شيرونوميده در ميانگين فراوانی جنس       

داری معنی اختالف که داد دانکن نشان روشبررسی به های موردرودخانه

 (.p>05/0مورد بررسی وجود نداشته است ) هایايستگاهو ا هجنس بين

جاجرود  های رودخانهبراساس مطالعه حاضر بر روی شيرونوميده       

 توان بيان کرد که:می

  جاجرود  رودخانه مختلف هایبخش در زيرخانواده چهار از جنس 3 وجود -

  Diamesinae ،(جنس 1) Chironominae از عبارتند هازيرخانواده اين -

 که متأسفانه جنسی از آن يافت نشد. Orthocladiinaeو  (جنس 2)
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