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چکیده
خانواده  )Diptera: Insecta) Chironomidaeبا داشتن فراوانترين و متنوعترين حشرات گسترش جهانی دارد و در اغلب اکوسیستمهاي
آب شیرين از جمله آبهاي داخلی ايران يافت میشود .با وجود اين ،پژوهش هاي معدودي براي شناسايی اين گروه در ايران انجام شده و دانش
موجود از گوناگونی فون و پراکندگی آنها در کشور بسیار ناچیز است .براي شناخت الروهاي خانواده  Chironomidaeدر رودخانه جاجرود،
نمونهبرداريهاي فصلی از چهار ايستگاه انتخابی (فشم ،سعیدآباد ،خجیر و پاکدشت) در گذر رودخانه با استفاده از توري نمونهبرداري

Dredge

با سه تکرار در هر ايستگاه در سال  1394انجام شد .نمونهها پس از جمعآوري در محل نمونهبرداري در الکل اتانول  70درصد نگهداري شدند.
در آزمايشگاه ،ابتدا الروهاي  Chironomidaeاز ديگر نمونهها و اجزاي بستر جداسازي و پس از تهیه الم دايمی با میکروسکوپهاي نوري و
فاز کنتراست و کلیدهاي شناسايی موجود تا سطح جنس شناسايی شد .نتايج بررسی حاضر از خانواده شیرونومیده ،وجود  4جنس از سه زيرخانواده
را در بخشهاي مختلف اين رودخانه نشان داد .اين زيرخانوادهها عبارتند از( Chironominae :شامل جنس  ،)Chironomusزيرخانواده
( Diamesinaeشامل  2جنس  Diamesaو  )Pseudodiamesaو زيرخانواده  Orthocladiinaeمورد شناسايی قرار گرفتند.
کلمات کلیدی :فونستیک ،شیرونومیده ،رودخانه جاجرود ،تهران
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مقدمه
شيرونوميدهها در واقع گروهی از دوباالن راسته  Dipteraهستند
که دوره الروی خود را بصورت موجودات کرمی شکل درون آب سپری
کرده و دوره بلوغ  5-4روزه خود را در خشکی بهسر میبرند .نام ديگر
آن  Blood wormاست که بهعلت وجود هموگلوبين موجود در
خونشان میباشد که ادامه فعاليت تغذيهای شيرنوميدها را تحت
شرايط نسبتاً بیهوازی ميسر میسازد .هموگلوبين میتواند در انتقال
اکسيژن در مواقعی که غلظت اکسيژن خيلی پايين است نقش مهمی
را ايفا کند و تبادالت تنفسی به اين ترتيب ادامه پيدا میکند (عمادی،
 .)1386اين جانوران از نظر طبقهبندی جزو شاخه ،Arthropoda
رده  ،Insectaراسته  Dipteraو خانواده  Chironomidaeبهشمار میآيند.
کرمهای خونی ،شاخکهای حساسی در سر دارند که در نرها اين
شاخکها بزرگتر از ماده است .بدن بند بند است و از  12بند تشکيل
شده 3 ،بند در سينه و  9بند در شکم دارند .پاهای دراز و طويل دارند.
در ناحيه مخرج زوايد پا مانندی وجود دارد که مخرج داخل اين زوائد
است .حرکت اين کرمها بهصورت  sمانند است و هنگام جابهجايی اين
شکل را بهخود گرفته و پرتاب میشوند .طول کرم در اندازههای
مختلفی است (حبيبی.)1380 ،
بدن الرو از  3بند سينهای کم عرض و  9بند شکمی باريکتر
تشکيل شده است (شکل  .)1اولين بند سينه دارای يک جفت پای
کاذب گوشتی و بدون بند است .پاهای کاذب عقبی) (posteriorو نيز
يک جفت پيش زايده واجد سيخک ،درآخرين بند شکم وجود دارد.
در بين پاهای کاذب عقبی ،يک تا سه (معموالً دو) جفت لوله مخرجی
مشاهده میشود .کپسول سر يک جمجمه کامالً سخت شده است که
دارای يک سطح پشتی ،يک سطح شکمی و يک زوج سطح جانبی
)(lateralاست .ضمايم مختلفی که در کپسول سر مشاهده میشود
مشتمل بر چانه است که دارای دو سطح شکمی و پشتی است
( Armitageو .)1995 ،Cranston

اروپا Cranston ،و  Cranston ،)1983( Reissو همکاران (،)1983
 Fittkauو  Pinder ،(1983( Oliver ،)1983( Robackو )1983( Reiss
کليدهای شناسايی بسيار جامعی از الروهای  Chironomidaeساکن
منطقه هولئارکتيک منتشر کردند.
همچنين )1983( Ashe ،يک کاتالوگ از جنسها (شامل 355
جنس) و زيرجنسهای Chironomidaeهای جهان تهيه کردHoffrichter .
( )2000نيز تحقيقات قرن بيستم در مورد  Chironomidaeرا در
کتابی منتشر کرد .در آمريکا )2001( Epler،الروهای Chironomidae
موجود در آبهای فلوريدا ،کارولينای شمالی و جنوبی را شناسايی
کرد .کليد شناسايی منتشر شده توسط وی در سال  ،2001از بهترين
منابع برای شناسايی الروهای  Chironomidaeاست .تاکنون1050
گونه  Chironomidaeدر آمريکای شمالی شناسايی شده است
( .)Hoffrichter,2000مطالعات انجام شده در خاورميانه بسيار محدود
است اما در هندوستان ،چين و روسيه ،مطالعات گسترده تری در مورد
اين جانداران کف زی انجام شده است ( .)Alvari,1997مطالعات انجام
شده در ايران محدود و انگشت شمار بوده است.
ابراهيمنژاد و نيکو ( ،)1383در مطالعهای به شناسايی تاکسونوميک
و پراکنش بیمهرگان بزرگ رودخانه ماربر در استان اصفهان پرداختند.
نتايج شامل شناسايی  7رده 12 ،راسته 34 ،خانواده و  37سرده میباشد
که از اين بين خانواده  Chironimidaeدر تمام ماههای سال يافت شدند.
احمدی و همکاران ( ،)1381نسبت به شناسايی و معرفی
شيرونوميده سواحل جنوبی دريای خزر ( Chironomus albidus
 (Diptera: Chironomidaeاقدام نمودند .مطالعات فوق نشان داد تمام
الروهای بررسی شده مربوط به حوزه جنوبی سواحل خزر متعلق به
تنها گونه  Chironomus albidusمیباشد.
کرمی و همکاران ( )1393با بررسی شيرونوميدههای رودخانه ماربر
اصفهان به وجود  39جنس از چهار زيرخانواده را در بخشهای مختلف
اين رودخانه دست يافتند .اين زيرخانوادهها عبارت بودند از:
( 15Chironominaeجنس) 2Diamesinae(،جنس)Orthocladiinae(،
17جنس) و ( 5Tanypodinaeجنس) که از اين ميان 13 ،جنس برای
نخستين بار از ايران گزارش شد.
با توجه به موقعيت استان تهران و رودخانه جاجرود و از آنجايی
که تاکنون تحقيقی در مورد شيرونوميدهها در اين رودخانه صورت
نگرفته است ،لذا شناسايی آنها ضروری بهنظر میرسد.

شکل  :1نماي ظاهري يک الرو  Chironomidaeاز سطح جانبی
)(Epler, 2001

الروهای  Chironomidaeدر اروپا و آمريکا بسيار گستردهتر از
ساير مناطق جهان شناسايی و مطالعه شدهاند ( .)Alvari, 1997در
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مواد و روشها
منطفه مورد مطالعه :رودخانه جاجرود از ارتفاعات رشته جبال
البرز و از کوههای خلنو با ارتفاع حداکثر  4375متر از سطح دريا و
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شرق کوه شمشک سرچشمه گرفته با شاخههايی از قله کوه جانسون
به ارتفاع  3931متر بههم پيوسته در جهت جنوبغربی جريان میيابد.
در زايگان شاخه گرمابدر که دامنههای خرسنگ را زهکشی میکند و
در امتداد جنوبغربی حرکت دارد و رودخانه روته را دريافت مینمايد.
رودخانه ميگون که از قله کلون بستک با ارتفاع 4100متر شروع
میشود در محل فشم با شاخه گرمابدر و روته بههم میپيوندند .در
اوشان رودخانه آهار که دامنههای توچال را زهکشی مینمايد رودخانه
جاجرود میپيوندد .در مسير جنوبشرق شاخههای امامه به جريان
جاجرود میپيوندد .در محل روستای لتيان سدلتيان بر سر جاجرود
بسته شده است (افشين .)1373 ،شکل  2محدوده رودخانه جاجرود
را نشان میدهد.
شکل :2محدوده رودخانه جاجرود

1

جدول  :1محل رودخانهها و ایستگاههای نمونهبرداری در رودخانه جاجرود
رودخانه

جاجرود

ایستگاه

موقعیت جغرافیایي
طول (شمالي)

عرض (شرقي)

ارتفاع از سطح دریا (متر)

فشم

43"’35⁰ 55

27"’51⁰ 31

1931

سعيدآباد

26"’35⁰ 43

65"’51⁰ 42

1455

خجير

08"’35⁰ 40

09"’51⁰ 43

1328

پاکدشت

26"’35⁰ 31

83"’51⁰ 47

1167

در طول رودخانه چهار ايستگاه براساس امکان دسترسی،
وضعيت طبيعی منطقه ،پوشش گياهی ،شيب زمين ،پيوستن
شاخههای فرعی به شاخه اصلی ،سرعت جريان آب ،پوشش گياهی و
بستر رودخانه تعيين شد .جدول  ،1موقعيت ايستگاههای مورد بررسی
را نشان میدهد.
روش کار :نمونهبرداری از چهار ايستگاه انتخابی ،بهطور فصلی
در فصلهای بهار و تابستان  1394توسط توری نمونهبرداری Dredge

) )Palmer,1985با ابعاد 20×50سانتیمتر ،عمق 60سانتیمتر و چشمه
توری  0/5ميلیمتر انجام گرفت .ابتدا در هر ايستگاه سه ترانسکت
انتخاب و نمونهبرداری در امتداد اين سه ترانسکت و بهطور جداگانه
انجام گرديد .لبه پايينی  Dredgeدر کف رودخانه گذاشته شد و
 Dredgeدر خالف جهت جريان آب رودخانه تا پايان نقطه  10متر
کشيده شد .سپس محتويات توری به داخل سطل منتقل گرديد و به
اندازه دو برابر محتويات سطل ،از آب رودخانه به داخل آن اضافه شد.
سپس برای تثبيت موقت نمونهها بهميزان  1درصد محتويات هر سطل
به آن فرمآلدئيد  5درصد اضافه گرديد .در آزمايشگاه الروهای

 Chironomidaeاز نمونههای ديگر و اجزای بستر جدا و در الکل اتانول
 %70نگهداری شد .با توجه به اين که شناسايی الروهای Chironomidae
از بررسی قطعات دهانی و در برخی موارد بخشهای انتهايی تنه انجام
میگيرد ،از کپسول سر و تنه الروها برای شناسايی در زير
استريوميکروسکوپ ،الم دايمی تهيه شد .سپس نمونهها از روی
کليدهای شناسايی موجود (2001 ،Epler؛  Fittkauو 1983 ،Roback؛
 Cranstonو همکاران1983 ،؛  Cranstonو 1983 ،Reiss؛ ،Oliver
1983؛  Pinderو  )1983 ،Reissتا سطح جنس شناسايی شدند.
روش تجزیه تحلیل دادهها :تجزيه و تحليل آماری اطالعات با
استفاده از نرمافزارهای  Excelو  SPSS 22انجام شد .مقايسات ميانگين
فراوانی نمونهها در سطح زيرخانواده و جنس بين ايستگاهها با روش
آناليز واريانس يکطرفه  ANOVAدر سطح اعتماد  95درصد انجام
شد .همچنين از همين روش برای مقايسه فراوانی زيرخانوادهها در
فصلهای تابستان و زمستان استفاده شده است .همچنين درصد
فراوانی جنسهای مختلف در ايستگاههای مختلف با روش Frequency
محاسبه گرديد.

1. www.mahigiran.com
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نتایج
بهطورکلی در مطالعه حاضر  53خانواده و  77جنس/گونه از
موجودات کفزی شناسايی شده است .فهرست انواع ماکروبنتوزهای
شناسايی شده و گروههای اکولوژيکی آنها در جدول  2ارائه شده است.
جانوران کفزی براساس ميزان حساسيت آنها به آلودگی و براساس
مطالعات  Borjaو همکاران ( )2000در  5گروه اکولوژيکی طبقهبندی
شدهاند .طبق نتايج اين تحقيق بيشترين تراکم در فصل زمستان
( 1947فرد در متر مربع) و کمترين تراکم در فصل تابستان (1177
فرد در متر مربع) گزارش شده است .در طی دوره بررسی حداقل و
حداکثر تراکم بهترتيب در ايستگاههای  12و  8مشاهده شده است.
بيشترين ميزان فراوانی بهترتيب مربوط به شکمپايان با  65درصد،

دوکفهایها با  13درصد ،پرتاران با  9درصد ،فرامينيفرا با  5درصد و
ساير گروهها با  8درصد نسبت به کل جمعيت ماکروبنتوزها بوده است.
در اين بررسی شکمپايان در مقايسه با ساير گروهها فراوانی بيشتری
را به خود اختصاص داده بودند و بيشترين و کمترين تراکم آنها
بهترتيب در فصول زمستان و تابستان مشاهده شده است .حداکثر
دوکفهایها در زمستان و حداقل آن نيز در پاييز گزارش شده است.
بيشترين و کمترين ميزان فراوانی پرتاران نيز بهترتيب در فصول پاييز
و تابستان مشاهده شده است .فرامينيفرا در زمستان حداکثر و در
تابستان حداقل تراکم را به خود اختصاص داده بودند در طی دوره
بررسی از بين ماکروبنتوزهای شناسايی شده جنس Pyrgohydrobia sp.
غالب بوده است .جنسهای  Eulima sp. ،Tornatina sp.و Melanela
 sp.نيز بهترتيب بيشترين تراکم را بهخود اختصاص داده بودند.

جدول :2پراکنش جنسهای شناسایي شده در ایستگاههای مختلف نمونهبرداری در رودخانه جاجرود
* :جنس مورد نظر در ایستگاه یافت شد :- ،جنس مورد نظر در ایستگاه یافت نشد.
رودخانه جاجرود
زير خانواده

جنس

فشم

سعیدآباد

Chironominae

Chironomus

*

*

Diamesa

*

-

Pseudodiamesa
-

*

-

Diamesinae
Orthocladiinae

بررسی نمونههای جمعآوری شده با کليدهای شناسايی نشان داد
که از خانواده شيرونوميده ،سه زيرخانواده ( Chironominaeشامل 1
جنس ،)Chironomusزيرخانواده( Diamesinaeشامل2جنس Diamesa
و  )Pseudodiamesaو زيرخانواده  Orthocladiinaeموردشناسايی قرار گرفتند.
زیرخانواده  : Chironominaeهمانطوریکه در باال نيز اشاره شد
از اين زيرخانواده  1جنس مورد شناسايی قرار گرفت.
جنس )  :Chironomus (Meigen, 1803اين جنس شامل خانواده
کرمريز سرخ رنگ يا کرمخونی است ،تنها راه شناسايی بسياری از

سر کپسول مختلف بخشهای

*

گونههای آن از طريق کار ژنتيکی است .بند يکی مانده به آخر بدن
دارای دو جفت لوله شکمی ،بخش نزديک به قاعده آرواره بااليی دارای
يک رديف از خطوط شعاعی است .دندان ميانی چانه از دندان جانبی
زياد بيرون نزده است .الروهای آنها معموالً ساکن مناطق برکهای
هستند که در آنجا آنها میتوانند به تراکم نسبتاً باال برسند .آنها
از ترکيبی از پروتئين هموگلوبين مانند هستند و بههمين دليل سرخ
رنگ بهنظر می رسند .اين جنس از نظر فراوانی ،بيشترين فراوانی را
دارا بودند (شکل .)3

بخشهای مختلف از انتهای تنه الرو

شکل  :3نمای میکروسکپي از قسمتهای مختلف بدن جنس
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زیرخانواده  :Diamesinaeهمانطوریکه قبالً گفته شد از
اين زيرخانواده  2جنس مورد شناسايی قرار گرفت.
جنس ) :Diamesa (Meigen,1835الروهای اين حشره نيز به
صورت کرمهای قرمز رنگ ديده می شوند .پيش آرواره با تعداد

بخشهای مختلف کپسول سر

سال نهم ،شماره  ،4زمستان 1396
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
کوچک و هميشه دارای چهار سيخک مخرجی است.

بخشهای مختلف از انتهای تنه الرو

شکل  :4نمای میکروسکپي از قسمتهای مختلف بدن جنس Diamesa

جنس ( :Pseudodiamesa )Goetghebuer,1939اين حشره
در دوران الروی بهصورت کرم قرمز رنگ قابل مشاهده است .چانه
با سه دندان ميانی مثلثی بزرگ؛ پکتن اپی فارنژيس دارای هفت

بخشهای مختلف کپسول سر

فلس يا بيشتر ،پيش زايده بهصورت يک حلقه سخت شده و دارای
 5-9سيخک مخرجی است .اين جنس در کارولينای شمالی و
جنوبی شناخته نشده است.

بخشهای مختلف از انتهای تنه الرو

شکل  :5نمای میکروسکپي از قسمتهای مختلف بدن جنس Pseudodiamesa

زیرخانواده  :Orthocladiinaeمتاسفانه از اين زيرخانواده

هيچ جنسی مورد شناسايی قرار نگرفت.

کلید شناسایي  :1کلید شناسایي زیرخانوادههای الروهای Chironomidae
 -1شاخکها درون کپسول سر فرورفته است .يک زبان بزرگ بهخوبی سخت شده نيز وجود داردTanypodinae...................................................

 شاخکها درون کپسول سر فرونرفته است .زبان بزرگ بهخوبی سخت شده وجود ندارد1 ................................................................................... -2سومين بند شاخک فنرمانند است .پيش چانه دارای سه دسته پرزهای متراکم است Diamesinae...............................................................
 سومين بند شاخک هيچگاه فنرمانند نيست 1 ................................................................................................................................................................ -3صفحات شکمی چانه مخطط (شياردار) و بدون ريشک استChironominae........................................................................................................
 -صفحات شکمی چانه در صورت وجود بدون خطوط است .گاهی ريشکها وجود داردOrthocladiinae............................................................
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ارکیا و همکاران

کلید شناسایي  :2کلید شناسایي جنسهای زیرخانواده Chironominae

 -1قاعده  Sبههم جوشخورده است S ،روی محور بلند قرار گرفته است ،شاخکها پنج بند دارد و روی پايه بلند قرار گرفته است،
اندامهای لوتربورن معموالً بهخوبی رشد يافته و روی يک پايه (کوتاه يا بلند) قرار گرفته است 2 ........................................................................
قاعده  Sمعموالً جدا از يکديگر است S ،معموالً روی محور بلند قرار ندارد (اگر قاعده  Sبههم جوشخورده و  Sروی محور بلند قرار
گرفته باشد ،شاخکها دارای  6بند است) شاخکها دارای  4تا  8بند ،اندامهای لوتربورن روی پايه بلند قرار ندارد 8 ...................................
 -2بند يکی مانده به آخر بدن دارای دو جفت لوله شکمی ،بخش نزديک به قاعده آرواره بااليی دارای يک رديف از خطوط
شعاعیChironomus................................................................................................................................................................................................................
کلید شناسایي  :3کلید شناسایي جنسهای زیرخانواده Diamesinae

پيش آرواره با تعداد بیشمار دندانههای رأسی ،پيش رأسی و داخلی ،چانه دارای دندانههای ميانی تقريباً برابر ،پکتن اپی فار نژيسدارای پنج فلس ،پيش زايده غيرواضح و حداکثر بهصورت يک حلقه سخت شده کوچک و هميشه دارای چهار سيخک
مخرجیDiamesa .................................................................................................................................................................................................................
درصد فراواني جنسهای مختلف شیرونومیده در ایستگاههای
مورد مطالعه :همانطورکه در شکل  6نشان داده شده است فراوانی
شيرونوميدههای جمعآوری شده در ايستگاههای مختلف عبارت بود
از :فشم (>)51%سعيدآباد ( )30%و در دو ايستگاه ديگر يعنی خجير
و پاکدشت هيچ نمونهای يافت نشد.

شکل  :6نمودار درصد فراواني جنسهای مختلف شیرونومیده
جمعآوری شده

درصد فراوانی جنسهای مختلف شيرونوميده برداشت شده در
طی مطالعه عبارت بود از:
)%1( Pseudodimesa> )%10( Diamesa>)%67( Chironimus

بحث
بررسی پراکنش شيرونوميده :در طول بررسیهای انجام شده در
رودخانه جاجرود از خانواده شيرونوميده ،سه زيرخانواده Chironominae
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(شامل  1جنس  ،)Chironomusزيرخانواده ( Diamesinaeشامل 2
جنس  Diamesaو  )Pseudodiamesaو زيرخانواده Orthocladiinae
مورد شناسايی قرار گرفتند.
ابراهيمنژاد و نيکو ( )1383با بررسی بیمهرگان بزرگ رودخانه
ماربر استان اصفهان از وجود خانواده شيرونوميده خبر دادند ولی تنها
در سطح خانواده شناسايی صورت گرفت .شاپوری و همکاران ()1389
به مطالعه جوامع کفزيان رودخانه سنبلرود در منطقه سوادکوه پرداختند،
نتايج اين مطالعه نشان داد که خانواده شيرونوميده در اين رودخانه
پراکنش دارد ولی در اين مطالعه نيز شناسايی در سطح خانواده صورت
گرفت.
قريبخانی و تاتينا ( )1387طی بررسی کفزيان رودخانه لوندويل
آستارا اعالم نمودند که از خانواده شيرونوميده تنها جنس Chironomus
در اين رودخانه يافت شدند.
احمدی و همکاران ( )1381با تحقيق بر روی سواحل جنوبی
دريای خزر دريافتند که تنها گونه موجود در اين حوزه فقط گونه
 Chironomus albidusمیباشد .سعيدی و همکاران ( )1389زمانی
که نمونههايی از شيرونوميدهها را جهت نگهداری در شرايط مصنوعی
از رودخانه جاجرود (منطقه خجير) جمعآوری نمودند ،اظهار کردند
که شناسايی اين نمونهها وجود جنس  Chironomusدر اين رودخانه
را تأييد میکند.
خسروانی و همکاران ( )1393نيز در بررسی جمعيت ماکروبنتوزها
در رودخانه حاجیآباد استان هرمزگان به وجود شيرونوميدهها ،آنهم
در سطح خانواده اشاره کردند .همچنين عباسپور و همکاران ()1392
در تحقيقی که بر روی جوامع کفزيان رودخانه چشمه کيله تنکابن
پرداختند به نتايج مشابه يعنی شناسايی در سطح خانواده شيرونوميدهها
دست يافتند .نوانمقصودی ( )1391با بررسی کفزيان رودخانه قزل اوزن
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استان زنجان توانست شيرونوميدههای بهدست آمده را در سطح
خانواده شناسايی و معرفی نمايد.
کرمی و همکاران ( )1393با بررسی شيرونوميدههای رودخانه
ماربر اصفهان به وجود  39جنس از چهار زيرخانواده را در بخشهای
مختلف اين رودخانه دست يافتند .اين زيرخانوادهها عبارت بودند از:
 15( Chironominaeجنس) 2( Diamesinae ،جنس)Orthocladiinae ،
( 17جنس) و  5( Tanypodinaeجنس) که از اين ميان 13 ،جنس
برای نخستين بار از ايران گزارش شد Ebrahimnezhad .و Allahbakhshi
( )2005در تحقيقی به بررسی شيرونوميدههای رودخانه گلپايگان در
استان اصفهان پرداختند .نتايج بررسیهای آنها نشان داد که 35
جنس در قالب  4زيرخانواده در اين رودخانه شناسايی شدند.
 15( Chironominaeجنس) 2( Diamesinae ،جنس)Orthocladiinae ،
( 13جنس) و  5( Tanypodinaeجنس) که از اين ميان 17 ،جنس
برای نخستين بار از ايران گزارش شد .اين تحقيقات با مطالعه اخير
همخوانی داشت بهطوریکه در رودخانه جاجرود نيز  3زيرخانواده
يافت شد .البته در اين تحقيق ،تنها  3جنس شناسايی شد که در
مطالعات کرمی و همکاران ( )1393نيز به آنها اشاره شده بود.
از سوی ديگر نتايج نشان دادند که فراوانی جنسهای مختلف
خانواده شيرونوميده در ايستگاههای مختلف نمونهبرداری بهشرح زير بود:
فشم > سعيدآباد
اين موضوع نشان میدهد که شرايط محيطی اعم از شرايط
تغذيهای ،درجه حرارت ،سيالبی نبودن و ...در رودخانه فشم میبايست
برای تنوع اين جانوران بسيار مساعدتر از ساير ايستگاههای ديگر مورد
بررسی باشد.
همچنين درصد فراوانی جنسهای مختلف شيرونوميده جمعآوری
شده در طی اين تحقيق به شرح زير بود:
Pseudodimesa>Diamesa>Chironimus
اين نتيجه نشان میدهد ،همانطوریکه محققين ديگر هم قبالً
نتيجه گرفتند ،فراوانی جنس شيرونوموس نسبت به ساير جنسها
بيشتر میباشد.
ميانگين فراوانی جنسهای مختلف خانواده شيرونوميده در
رودخانههای مورد بررسی بهروش دانکن نشان داد که اختالف معنیداری
بين جنسه و ايستگاههای مورد بررسی وجود نداشته است (.)p<0/05
براساس مطالعه حاضر بر روی شيرونوميدههای رودخانه جاجرود
میتوان بيان کرد که:
 وجود  3جنس از چهار زيرخانواده در بخشهای مختلف رودخانه جاجرود اين زيرخانوادهها عبارتند از  1( Chironominaeجنس)Diamesinae ،( 2جنس) و  Orthocladiinaeکه متأسفانه جنسی از آن يافت نشد.
ا
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