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 01/04/1399تاریخ پذیرش:  24/03/1399تاریخ دریافت: 

 چکیده
سته  ،هاروزهیک عنوان شاخص و بههای آبی هستند ساکن اکوسیستمحشرات آبزی ترین ترین و شایعیکی از متنوع Ephemeropteraمتعلق به را

ستی و کیفی ساییگیرند. در این تحقیق مد نظر قرار می آب زی ستگاه های رودخانه حبلهروزهیک شنا ستان تهران از چهار ای شرق ا سیمین رود در 

صتتورت ها بهروزهبرداری از یکنمونه 1395های خرداد تا شتتهریور دشتت ، مزداران، خمده و نمرود مورد ملاهعه قرار گر. . به این منظور،  ی ماه

ستقیماًهفتگی انجام گر. . نمونه سنگ ها م ستفاده از پنس از زیر  شدند و در اهکل اتانول با ا سازی  برای ثبی  و تدرصد  70های کف رودخانه جدا

سایی نمونه شنا شگاه منتقل گردیدند. پس از  سایی به آزمای سلح جنس، توزیع .راوانی جنسشنا ها و آوری نمونههای جمعها با توجه به ماهها تا 

 Rhitrogenaو  Acentrella، Baetis ،Centroptilum ،Cloedesهای رود جنسبرداری مورد مقایستتته قرار گر.تند. از حبلههای نمونهایستتتتگاه
خود ها بهدرصد( را از کل نمونه 7/49ترین .راوانی )بیش Acentrellaآوری شدند؛ جنس جمع Heptageniidaeو  Baetidaeمتعلق به دو خانواده 

آوری های جمعنههای شتتهریور و خرداد تب  گردید. بین میانگین نموایستتتگاه خمده و  ی ماه درها ترین درصتتد .راوانی نمونهاختصتتاد داد. بیش

 گذرد،که از استان تهران میرود حبله بخشی از رودخانهداری مشاهده نگردید. برداری اختالف معنیشده از هر جنس به تفکیک ماه و ایستگاه نمونه

و  ییروستتتاهای آالینده تحمل آن از نظر میزانو نیاز استت  تا شتترایس زیستتتی ماکروبنتوز  خود اختصتتاد دادها را بهروزهتنوع قابل توجهی از یک

 گردد. مشخصکشاورزی ا راف 

 .، تهران.ونستیک، Ephemeropteraحشرات آبزی، رود، حبله کلیدی: واژگان
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Abstract 
Mayflies are aquatic insects belonging to the order of Ephemeroptera and comprising the most diverse and 

common inhabitants of aqua systems and are considered as the biological and water quality index. In this study, 

biodiversity of Ephemeroptera in Hablehrood River, east of Tehran Province, were investigated from four 

sampling points (Simindasht, Mazdaran, Khomedeh and Namrood). Samplings were run from selected stations 

weekly by simple forceps at the bottom of rocks through June-September 2016. The samples fixed using 

Ethanol 70% and kept in laborator for further identification. Total frequencies of the identified genera were 

compared among the different months and sampling points. Five different genera (Acentrella, Baetis, 

Centroptillum, Cloedes, Rhitrogena) belonging to two families, Baetidae and Heptageniidae, were collected 

from Hablehrood River, which Acentrella was the most frequent genus (49.7%). Results showed that the most 

frequency percentage of the collected samples belong to Khomedeh station through both June and September. 

Mean number of collected samples of each genus did not show any significant difference among different 

months and sampling stations. The results showed that some part of Hableh Rud River passes through the 

Tehran Province, has a valuable diversity of Ephemeroptera. To provide optimal habitat for macrobenthose, 

their tolerance to pollutants due to rural development and agricultural pollutions must be determined. 
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 مقدمه. 1
مهرگانی مانند حشرات آبزی، جوامع ماکروبنتیک از بی

تنان و پوستتتان و انواعی از نرمهای آبزی، ستتخ عنکبوت

عل  قرار گر.تن در قاعده بهاند که ها تشتتکیل شتتدهکرم

ای هتتای اتتذایی از جتتایگتتاه وی ههرم انرژی و زنجیره

قال انرژی و  ند انت ند و نقش مهمی را در .رای برخوردار

ند مهرگان و حتی مهرهتامین اذایی ستتتایر بی داران مان

(. Ebrahimnejad and Niko, 2004کنند )ها ایفا میماهی

گانمصتتترف وچنین جزها همآن ند یه بوده و از  کن اوه

ها و اجزای ها، خزه، دیاتومههاتوهیدات گیاهی نظیر جلبک

سیده برگ ستفاده میپو سایر ها ا ضمن تغذیه از  کنند و 

موجودات، خود مورد مصتتترف ستتتلح باالتری از زنجیره 

(. Gharibkhani and Tatina, 2008گیرند )اذایی قرار می

شاء داین جوامع هم زا را زا و برونرونچنین مواد آهی با من

عنوان دومین و ستتتومین ستتتلح اذایی معدنی کرده و به

( که Mirzajani et al., 2008دهند )مورد استفاده قرار می

با بیش از  عه حشتتترات آبزی  جام در بین اعضتتتاء این 

.راوان 500.000 همگونتته  م ین و  گروه را در تر ین  تر

انتتد متتهتترگتتان آبتتزی بتته ختتود اختتتصتتتتاد دادهبتتی

(Ebrahimnejad and Niko, 2004.) 

در میان حشتترات Ephemeroptera ها روزهراستتته یک

هایی با قدم  بستتیار زیاد استت  که در حال راستتته وجز

حاضتتر با تفکیک به خانواده و در مواردی تا ستتلح جنس 

عه قرار می لاه تاکنون حدود مورد م نه از  2000گیرد.  گو

س . شده ا سایی  شنا سر جهان  سرا سته از  این  این را

شرات در رودخانه نقش تغذیه های مختلف ای برای گونهح

های آبزیان و جابجایی و چرخش مواد اذایی در اکوسیستم

آبی دارند. با توجه به این که ایرمهاجرند و تحرک کمی 

به ند  بل پیشدار قا تاتیرات انستتتان بر صتتتورت  به  بینی 

ستم شان میسی دهند و کیفی  محیس های آبی واکنش ن

ها در زیر کنند. آنرا بدون واستتتله منعکس میزیستتت  

کنند، جایی که ها زندگی میرستتتوبات و تخته ستتتنگ

های ها و استتتتر احتمال قرار گر.تن در معرض آهودگی

 (.Mollazadeh, 2014اکسی نی بسیار .راوان اس  )

در  Ephemeropteraهای راسته در پ وهشی روی گونه

که این راستتته ترکیه مشتتخص شتتد های کشتتور رودخانه

ند. ازیرگونه 5گونه و  138جنس، 39خانواده،  14شتتتامل 

سته گونه صد از  6/4در ترکیه  Ephemeropteraهای را در

در جهان به خود اختصتتتاد را های همین راستتتته گونه

صد از جنس 75/9و  دهدمی سته در ترکیه در های این را

شده شاهده  س  م (. Kazanci and Turkmen, 2012) ا

سیا )هند، چهم شرقی آ نین در تحقیق دیگری در منلقه 

پاکستتتتان، ن،ال، بوتان، میانمار و ستتتریالنکا( در رابله با 

ته، در مجموع  نه  204جنس و  60پراکنش این راستتت گو

در (. Sivaramakrishnan et al., 2009) شتتتناخته شتتتد

سم  سته در ق ستی این را سی تنوع زی های مختلف کره برر

تر نقاط جهان در بیش Baetidaeزمین، دیده شد که خانواده 

 (.Gattolliat and Staniczek, 2011) خوردبه چشتتتم می

های آهمان، اتریش و ستتوسیس شتتامل کاتاهوگی از یکروزه

 Heptagenidaeو  Baetidaeهایی مربوط به خانواده نمونه

سایر خانواده س  و اهبته  سته تهیه گردیده ا  وهای این را

به جنس ترین تنوع گونهبیش و پس از  Baetisای مربوط 

خانواده  Acentrellaآن جنس  ب  شتتتده  Baetidaeدر ت

 .(Haybach and Malzacher, 2002)اس  

هتا روزهروی .تون راستته یتک تحقیقتات انجتام شتده

و عمتدتاً محققتین  است در سلح کشتور بستیار محتدود 

هتای بنتتوزی یتاد عنتوان یکتی از نمونتههاز این راسته بت

انتتد. بتترای مثتتال گتتزارک گردیتتد کتته در بررستتی کتترده

.تتون حشتترات آبتتزی شتترق استتتان گلستتتان، راستتته 

 بتتتتتاالیی .راوانتتتتتی نستتتتتبی  دارایهتتتتتا روزهیتتتتتک

(. در بررستتتتی Eyidozehi et al 2014) هستتتتتند

مهتتتتره آبتتتتزی پتتتتذیری ریختتتتتی بتتتتیانعلتتتتاف

(Ephemeroptera: Caenidae: Caenis latipennis) 

شتترایس محیلتتی در مستتیر تغییتترات در پاستتب بتته و 

.راوانتی ختتانواده .توق تاییتتد وجتتود رودخانته خیرودکنتار، 

هتتای مقتتاوم کتترد کتته ایتتن ختتانواده نیتتز از ختتانواده

(. Shahbazi et al., 2014) آیتدشتمار متیبته هتاروزهیتک

منظتتتور بررستتتی کیفتتتی آب رودخانتتته در پ وهشتتتی بتتته
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مهرگتان چشمه کیلته کته بتا استتفاده از جوامتع درشت  بی

 12ایستتتگاه و  تتی  4در  1389-1390کفتتزی در ستتال 

هتتای هتتر دو بتترداری صتتورت گر.تت ، نمونتتهنوبتت  نمونتته

گتتتزارک شتتتد  Heptageniidaeو  Baetidaeختتتانواده 

(Abbaspour et al., 2014 تتی ملاهعتتاتی مشتتاهده  .)

-کتتته ترکیتتتت جمعیتتت  ماکروبنتوزهتتتا و بتتته گردیتتتد

در رودخانتته زاینتتده  Ephemeropteraخصتتود راستتته 

استت  و از  ایرود، دارای .راوانتتی و تنتتوع قابتتل مالحظتته

و ستت،س  Baetidaeترتیتتت ختتانواده ایتتن راستتته بتته

Heptageniidae تتترین مقتتدار .راوانتتی را تشتتکیل بتتیش

 (.Ghane, 2013اند )داده

ترین .راوانی را ها بیشته یک روزهچنین ا.راد راستتهم

آوری شتتتده از رودخانه محمدآباد مهرگان جمعدر بین بی

ختصتتتتاد دادنتتد  گلستتتتتتتان را بتته ا  در استتتتتتتان 

(Farhangi and Teymouri, 2012 ی تحقیقی روی  .)

ستتنجی آب رودخانه خنگ در شتتاخص زیستتتی و کیفی 

ستان .ار ( بر اسا  .ون حشرات  شهرستان س،یدان )ا

سته  شخص گردید که را یکی از  Ephemeropteraآبزی م

راستتته حشتترات آبزی ستتاکن در این اکوستتیستتتم آبی  7

 و Baetidae(. دو خانواده Hosseini et al., 2012اند )بوده

Heptagenidae به ستتتبا .راوانی بیش ب   ایر تری نستتت

آوری حشرات آبزی از رودخانه همیز شهرستان تاهش جمع

 (.Kamali and Tatina, 2010شدند )

بع مهم آب ستتتلحی در امن ی ازیک رودخانه حبله رود

که نقش مهمی در تأمین آب استتت   استتتتان ستتتمنان

کشتتتاورزی و شتتترب شتتتهر گرمستتتار و آرادان دارد. از 

عنوان یک منبع مهم آب که رودخانه حبله رود بهجاییآن

ستتلحی در منلقه شتترق استتتان تهران و ارب استتتان 

در این ملاهعه و تحقیق به بررستتی  ،استت ستتمنان ملر  

سته در این منلقه پرداخته  ستیک این را . تاکنون شد.ون

در زمینه بررستتتی .ونستتتتیک راستتتته  پ وهش مدونی

س ، هذا روزهیک شده ا شور انجام ن ها در این حوزه آبریز ک

ه منظور .راهم نمودن ا العتتات الزم و تکمیتتل خالء بتت

 .شدحاضر انجام  پ وهشموجود 

 هامواد و روش. 2
نه حبله عه بخشتتتی از رودخا رود از منلقه مورد ملاه

شاخه نمرود تا دهیچای را کیلومتر  27به  ول تقریبی  سر

نده به خود اختصتتتاد می هد و دربر دار مختصتتتات د

تا  52 °15 ´30"جغرا.یایی جغرا.یایی حد.اصتتتل  ول 

 35 °31 ´34"شماهی و عرض جغرا.یایی 52 40° ´ 76"

رود در شتترقی استت . حوضتته آبریز حبله 35 °39 ´11"تا

ضی اهبرز مرکزی صلی  ارا صات ا شخ جنوبی قرار دارد و م

 زون زمین شتتاختی و تکتونیکی اهبرز در آن مشتتاهده می

سی منلقه مورد ملاهعه در  شنا  1شکل شود. نقشه زمین 

وسیله پنس صورت دستی و بهها بهآورده شده اس . نمونه

رود و از چهار ها در حاشتتیه حبلهاز ستتلح پشتتتی ستتنگ

ستگاه به نام ش ، ای سیمین د ، خمده و نمرود مزدارانهای 

با درنظر گر.تن برداری های نمونهآوری شدند. ایستگاهجمع

نا ق ها، مها، روستتتتاکاربری اراضتتتی )موقعی  رستتتتوران

سان به  سی آ ستر شاورزی(، امکان د صنعتی و ک سکونی،  م

ایستتتگاه، شتترایس زمین شتتناستتی، عمق رودخانه، پوشتتش 

مختصتتات گیاهی و شتترایس محلی اقلیمی انتخاب شتتدند. 

ستگاه شده  1برداری در جدول های نمونهجغرا.یایی ای اراسه 

های اردیبهشتت ، خرداد، تیر و برداری  ی ماهاستت . نمونه

ها درون اهکل اتانول صورت هفتگی انجام شد. نمونهبهمرداد 

فاده  70 با استتتت قل و  گاه منت مایشتتت به آز  درصتتتتد 

بر عت م لیتتدهتتای  ک  ;Paltnikov and White, 1996) از 

Studemnan et al., 1992; McCafferty, 1998; 

Bouchard, 2004; Pescador and Richard, 2004; 

Bauernfeind and Soldan, 2012) .شناسایی گردیدند 

آوری های جمعها و درصتتتد .راوانی نمونهمیانگین نمونه

ماه به تفکیک جنس برای هر ایستتتتگاه و  ی  های شتتتده 

برداری محاستتتبه گردید و با استتتتفاده از آناهیز واریانس نمونه

درصد  95 ر.ه و آزمون کرو  کاهواهیس در سلح اعتماد یک

آمده در هر ایستگاه و هر دس  های بهمیانگین جمعی  نمونه

ماه با یکدیگر مقایستته شتتدند. با استتتفاده از آزمون مقایستته 

یانگین قهم ندی صتتتورت گر. . از نرمهای دانکن،  ب ا.زار ب

SPSS 26 ها استفاده شد.جه  تجزیه و تحلیل آماری داده 
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 رودی در طول رودخانه حبلهبردارنمونه هاییستگاهامختصات جغرافیایی  -1جدول 

 ارتفاع از سلح دریا )متر( جغرا.یایی ول  عرض جغرا.یایی برداریهای نمونهایستگاه

 1489 31°35ʹ38ʺ 29°52ʹ05ʺ دش  یمینس

 1611 34°35ʹ51ʺ 63°52ʹ05ʺ رانامزد

 1732 40°35ʹ03ʺ 41°52ʹ07ʺ خمده

 1846 43°35ʹ54ʺ 40°52ʹ52ʺ نمرود

 

 
  برداریهای نمونهمحل ایستگاه -1شکل 

 

 نتایج . 3
نمونه متعلق به راستته  506در این تحقیق در مجموع 

Ephemeroptera  ی دو .صتتل بهار و تابستتتان از چهار 

آوری شد. در بررسی انجام شده برداری جمعایستگاه نمونه

نه جمع 502از  به  346آوری شتتتده، نمو نه مربوط  نمو

نمونتته مربوط بتته ختتانواده  156و  Baetidaeختتانواده 

Heptageniidae  های که  ی بررستتتی تعلق داشتتتت

نمونه خانواده  346ستتتیستتتتماتیک مشتتتخص گردید از 

Baetidae ،250  به جنس نه متعلق   Acentrella، 88نمو

به جنس  نه مربوط  به جنس  Baetis ،9نمو نه مربوط  نمو

Cloeodes  به جنس  2و ، از Centroptilumنمونه متعلق 

ند. هم Baetidaeخانواده  عداد بود نه ن 156چنین ت مو

نواده  نس  Heptageniidaeختتا ج بوط بتته  مر گی  م ه

Rhithrogena مشتتتاهده  2 ورکه در جدول بودند. همان

آوری های جمعونهمترین درصتتد .راوانی نشتتود، بیشمی

درصتتد از کل  5/49با  Acentrellaشتتده متعلق به جنس 
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 Centroptillumهای متلعق به این خانواده و جنس نمونه

 اند.خود اختصاد دادهترین .راوانی را بهدرصد کم 4/0با 

قایستتته .راوانی جنسهم های چنین  ی بررستتتی م

برداری هتتای مختلف نمونتتهدر متتاه Baetidaeختتانواده 

)اردیبهشتتت ، خرداد، تیر و مرداد( با استتتتفاده از آزمون 

های مختلف کرو  کاهواهیس مشتتاهده گردید که بین ماه

خاناز نظر .راوانی جنس دار واده اختالف معنیهای این 

؛ شتتکل F ،187/61=Chi Sq.  ،3=df=000/0وجود دارد )

هتتای ترین .راوانی کلیتته نمونتتهکتته بیش وری(. بتته3

ماه خرداد و کمهای جمعروزهیک ترین آوری شتتتده در 

 .راوانی در ماه تیر مشاهده گردید.

 رود به همراه درصد فراوانی های رودخانه حبلهآوری شده از ایستگاههای جمعروزههای یکفهرست جنس -2جدول 

 رودآوری شده در طول حبلههای جمعها از مجموعه نمونههر یک از جنس

 

 Genus Family Order درصد .راوانی

4/17  Baetis 

Baetidae 
Ephemeroptera 

5/49  Acentrella 

4/0  Centroptillum 

8/1  Cloedes 

9/30  Rhitrogena Heptageniidae 

 

سی شده و با توجه به نتایج آماری از در برر های انجام 

ایستگاه  4در  Heptageniidaeو  Baetidaeبین دو خانواده 

ترین .راوانی بیش ،ذکر شتتده و در .صتتول بهار و تابستتتان

چنین در بین خانواده هم .بود Baetidaeمتعلق به خانواده 

Baetidae ترین .راوانی مربوط به جنس بیشAcentrella 

سیار کم متعلق به  Baetisو بعد از آن جنس  و با .راوانی ب

 .بود Cloeodes و  Centroptilumهایجنس

شتتود، درصتتد مشتتاهده می 2 ورکه در شتتکل همان

ستگاه های جمع.راوانی نمونه شده در هر ای متفاوت آوری 

نهبود و بیش آوری شتتتتده در های جمعترین میزان نمو

ستگاه خمده با تنوع قابل مالحظه های ای از کلیه جنسای

های که کلیه نمونه وریبرداری تب  گردید. بهمورد نمونه

، Cloedesهای درصتتد نمونه Centroptilum ،8/77جنس 

درصتتد از  Rhitrogena ،2/18های درصتتد از نمونه 4/22

 Acentrellaهای درصد از نمونه 3/22و  Baetisهای نمونه
آوری شدند. در ایستگاه سیمین دش  از این ایستگاه جمع

های شود، از جنسنیز مشاهده می 2 ورکه در شکل همان

Centroptilum  وCloedes نههیچ نه نمو آوری ای جمعگو

 Rhitrogenaهای درصتتد از نمونه 1/57نگردید؛ در عوض 
چنین از ایستتتتگاه آوری شتتتد. هماین ایستتتتگاه جمعاز 

نه آوری جمع Cloedesای از جنس مزداران نیز هیچ نمو

درصد( از  7/55ترین .راوانی )اه نمرود نیز انینشد. ایستگ

 بود. Baetisهای متعلق به نظر نمونه

شتتود، میانگین مشتتاهده می 3 ورکه در جدول همان

جنس در هر متاه آوری شتتتتده از هر هتای جمعنمونته

داری نشتتتتان نتتداد و در برداری اختالف معنینمونتته

های ها برای تمامی جنسبندی دانکن نیز کلیه ماه بقه

آوری شتتده در یک گروه قرار گر.تند. نتایج مشتتابهی جمع

با میانگین نمونه باط  آوری شتتتده از هر های جمعدر ارت

ها و دستتت  آمد. ایستتتتگاهجنس به تفکیک ایستتتتگاه به

هایی که .اقد نمونه بودند، از محاستتتبات آماری حذف ماه

 شدند.
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 برداریهای نمونهبه تفکیک ایستگاه Baetidaeآوری شده از خانواده های جمعدرصد فراوانی جنس -2شکل 

 

 
 برداریهای نمونهآوری شده به تفکیک ماههای جمعدرصد فراوانی جنس -3شکل 
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های برداری و ایستگاههای نمونهوری شده به تفکیک ماهآهای جمعداری میانگین نمونهطرفه و سطوح معنیآنالیز واریانس یک جنتای -3 جدول

 .SD ±برداری آوری شده از هر جنس به تفکیک ماه و ایستگاه نمونههای جمعو میانگین نمونه بردارینمونه

 

 احتمال جنس .اکتور
سلح 

 داریمعنی

 برداریهای نمونهماه

 شهریور مرداد تیر خرداد

 ماه

Acentrella 764/0 538/0 9/4 ± 75/10 67/2 ± 16 26/5 ± 25/20 60/4 ± 75/14 

Baetis 464/0 713/0 78/2 ± 75/6 54/3 ± 75/4 27/3 ± 5/7 12/2 ± 7/3 

Centroptilum 000/1 426/0 0 0 0 5/0 ± 5/0 

Cloedes 855/1 191/0 65/1 ± 25/2 0 0 0 

Rhitrogena 582/1 102/0 59/2 ± 5/4 43/9 ± 5/20 0 04/6 ± 14 

 احتمال جنس .اکتور
سلح 

 داریمعنی

 برداریهای نمونهایستگاه

 نمرود خمده مزداران سیمین دش 

 ایستگاه 

 بردارینمونه

Acentrella 066/0 977/0 85/5 ± 25/15 49/4 ± 25/17 77/3 ± 5/14 02/5 ± 75/14 

Baetis 840/5 011/0** 13/1 ± 5 75/0 ± 2/1 47/1 ± 4 88/1 ± 25/12 

Centroptilum 000/1 426/0 0 0 5/0 ± 5/0 0 

Cloedes 824/0 506/0 0 0 75/1 ± 5/2 5/0 ± 5/0 

Rhitrogena 166/2 145/0 05/5 ± 25/22 01/3 ± 75/5 1/3 ± 75/8 25/1 ± 45/2 

 

 گیریو نتیجه بحث. 4
شته سر جهان توزیع دا سرا سته در  ضای آن را  را و اع

قارهمی مه  بهتوان در ه لت جنوب و برخی از ها،  جز ق

سی یا.  (. در Barber-James et al., 2008) جزایر اقیانو

سته بررسی در  Ephemeropteraهایی که روی حشرات را

سر جهان صورت گر.ته، نمونه هایی از حشرات متعلق سرا

ترین با بیش Heptageniidaeو  Baetidaeهای به خانواده

.راوانی گزارک شتتتده استتت . برای نمونه، در تحقیقی که 

روی این راستتتته در کاهیفرنیا انجام شتتتده استتت ، جنس 

Baetis  از خانوادهBaetidae، آوری های جمعدر بین نمونه

(. McCafferty et al., 2008گزارک شتتده استت  ) شتتده

های کشور آهمان، اتریش و سوسیس و روزه کاتاهوگی از یک

س ه گردیدیهای اروپا تهعمده بخش  Haybach and) ه ا

Malzacher, 2002 .)Sivaramakrishnan  مکتتاران ه و 

های هند، پاکستان، های متعددی از یک روزهگونه( 2009)

 Baetisن،ال، یونان، میانمار و ستتتریالنکا با برتری جنس 
های های دنیا نیز نمونهگزارک نمودند. از ستتتایر قستتتم 

عددی از  ند تاکنون گزارک شتتتده Ephemeropteraمت ا

مانند استت،انیا، پرتقال، آندورا و شتتبه جزیره جبل اهلارق 

(Sartori and Hughes, 2007( یا  Suter and(، استتتتراه

Pearson , 2001( یل تایوان Cruz et al., 2013(، برز  ،)

(Soldan and Tzeyang, 2003 ،شرق آسیا شامل تایوان ،)

تحقیقات (. در ایران نیز Sartori, 2014جاوا و ستتتوماترا )

ها در روزهمتعددی به بررستتی تنوع زیستتتی راستتته یک

ه چشتتمند؛ مانند ه اهای آبی مختلف پرداختاکوستتیستتتم

، رودخانه ماربر (Pourali Darestani, 2008علی دامغان )

، رودخانه (Ebrahimnejad and Niko, 2004اصتتتفهان )

(، Farhangi and Teymouri, 2012) محمد آباد گلستتتان

(، رودخانه Ghane, 2013رودخانه زاینده رود اصتتتفهان )

ستارا ) ( و در Gharibkhani and Tatina, 2008هوندویل آ

مامی آن خانواده ها جنست  Baetidaeهای متنوعی از 

و همکاران  Jahani گزارک گردیدند. Baetisخصتتتود به

( ضتتمن بررستتی ماکروبنتوز رودخانه شتتفارود در 2016)

، Baetidaeهای های متعددی از خانوادهاستان گیالن، گونه

Ephemerellidae ،Caenidae  وHeptageniidae  را

دما و ارتفاع از سلح دریا  کهبیان کردند گزارک نمودند و 

با کاهش ارتفاع از  وها مؤترند روزهبر تنوع زیستتتتی یک
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های یک دریا، بر تنوع زیستتتتی و .راوانی جمعی  نمونه

 خوانیهم ضربا نتایج حا نتایجاین  شود.می ها ا.زودهروزه

های ایستتتگاه این پ وهش نشتتان داد که درندارد و نتایج 

ترین ارتفاع از سلح کمداشتن  باسیمین دش  و مزداران 

تر کمتر های مرتفعایستگاه در مقایسه باتنوع زیستی  ،دریا

های انستتانی و توان این امر را به دستتترستتیمی استت .

تر نستتب  های کم ارتفاعهای زیستتتی در ایستتتگاهآهودگی

 داد.

آوری شده های جمعنتایج بررسی تعداد و جنس نمونه

شان  ستگاه منتخت در این تحقیق ن ، عواملی داداز چهار ای

ناشی از تغییر در  دماهای محیلی، تغییر کنندهنظیر آهوده

سرع  جریان آب و ورود جریانماه سال،  های .رعی های 

نه بر  خا ته جنس تنوعبه آب رود های مختلف راستتت

Ephemeroptera  عدم وجود اختالف  استتت  وتاتیرگذار

آوری شده به تفکیک های جمعمیانگین نمونه دردار یمعن

خصتتتوصتتتیات .یزیکی محل ایستتتتگاه نشتتتان داد که 

ها تأتیر برداری بر .راوانی جنسهای مورد نمونهایستتتتگاه

رود های مختلف حبلهو ظاهراً قستتتم  رندداری ندامعنی

سلح دریا، اختالف در  ول و علی رام تفاوت در ارتفاع از 

شیمیایی،  ستی و  سیاری از عوامل زی عرض جغرا.یایی و ب

 .ردندادر سلح جنس ها روزهجمعی  یکنقشی بر تغییر

های دس  آمده درخصود درصد .راوانی نمونهنتایج به

های محیلی تاتیر آهودگی نشتتتان داد آوری شتتتدهجمع

. در بین داردها جنس مجموع .راوانیمستتتتقیم بر تنوع و 

دهیل به مزدارانایستتتتگاه  ی مورد بررستتتی،هاایستتتتگاه

ستی بودن منلقه، گل آهود بودن آب رودخانه به دهیل توری

نه خا نه، تجمع  خا یاد از عرض رود های عبور و مرور ز

نه گاه نمو تایی در نزدیکی ایستتتت برداری و ورود روستتت

ترین بار آهودگی محیلی ورودی به های .رعی بیشجریان

داشتتت  و احتماالً همین امر موجت گردید تا رودخانه را 

این ایستتتتگاه  ها ازترین درصتتتد .راوانی مجموع نمونهکم

ای از چنین از این ایستگاه هیچ نمونهآوری گردد؛ همجمع

. آوری نگردیدجمع Centroptilumو  Cloedesهای جنس

ین ایستتتگاه در مقایستته با ستتایر دستت  آمده در انتایج به

برداری از این ایستتتتگاه دهد نمونهها نشتتتان میایستتتتگاه

س  و نیاز به زمان دهیل محدود بودن نمونهبه شکل ا ها م

که میانگین  وری، بهبرای نمونه برداری استتت تری بیش

برداری از این ایستگاه حدود زمان صرف شده جه  نمونه

ستگاه های با این وجود کل نمونه .ر بودهای دیگدو برابر ای

ستگاه کمجمع شده در این ای ستگاهآوری  سایر ای ها تر از 

تح   را زیستتتتگاه آبیاین توان کیفی  بود. در نتیجه می

اماکن مستتتکونی، مجاورت با عل  بهها، ع آالیندهانوتاتیرا

دانستت  و این ... ها و دام از رودخانه ومیزان تردد انستتان

خصتتتود ای حشتتترات آبزی بتتهتنوع گونتتهبر عوامتتل 

Ephemeroptera ند کاران و   Mirzajani.موتر بوده ا هم

کاربری2008) های کشتتتاورزی را در ( نقش شتتتهرها و 

شان ا.زایش بار آهی رودخانه ستند و ن سیار پررنگ دان ها ب

تواند بر های آب میدادند که راهکارهای مدیری  آالینده

 آبزی مؤتر باشد.های انای تنوع زیستی گونه

سه .راوانی جنس صود مقای ستگاهدر خ های ها در ای

شد که شاهده  ، در هر چهار Acentrellaجنس  مختلف م

ایستتتتگاه درصتتتد .راوانی تقریباً مشتتتابهی دارد، بنابراین 

تری نسب  توان نتیجه گر.  این جنس حساسی  کممی

و همکاران   Patang.های محیلی داشتتته استت به آهودگی

هتتای مختلف جنس در تحقیقتتات خود گونتته( 2018)

Acentrella ای آبزی ایرحستتتا  نستتتب  به هرا از گونه

تایج این تحقیق ملابق  آالینده با ن ها معر.ی کردند که 

حاهیدارد.  ، Cloedesهای که درصتتتتد .راوانی جنسدر

Centroptilum و Baetis  و ستتیمین  مزداراندر ایستتتگاه

ستگاهدش   سایر ای سب  به  ای مقدار قابل مالحظهها، بهن

ضوع میکم س  که این مو سی  بیشتر ا سا تر تواند به ح

 باشتتد. های محیلی مربوطبه آهودگینستتب  این جنس 

قات با تحقی تایج  کاران )  Grandjeanاین ن ( 2011و هم

 Baetisهای مختلف خوانی دارد؛ این محققین نیز گونههم
های آبی انواع اکوسیستمترین حشرات آبزی در را از شایع

 معر.ی کردند.

س  که ا.زایش دمای محیس  نکته دیگر قابل ذکر آن ا

های تاتیر قابل مشتتاهده در تنوع و درصتتد .راوانی جنس
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شته اس . مقایسه تعداد و درصد .راوانی  مشاهده شده دا

شده در ماهجنس شاهده  شان های م سال ن های مختلف 

تر ستتال های گرمدر ماهدهد که تنوع و درصتتد .راوانی می

ماه به  ب   نک)تیر و مرداد( نستتت تر ) خرداد و های خ

سه شهریور( کم س . این موضوع در مقای نتایج با تر بوده ا

ستگاهبه س  آمده از ای شماهید تر )نمرود و خمده( با های 

فاع بیش گاهارت به ایستتتت ب   مای آب نستتت که د های تر 

تر استت  قابل نو ستتیمین دشتت ( پایی مزدارانتر )جنوبی

س . به و   Centroptilumهایهمین دهیل جنسمشاهده ا
Cloeodes تری نستتتب  به ستتتایر که .راوانی بستتتیار کم

لهجنس نه حب خا تهها در رود یک رود داشتتت ها در  ند تن ا

 اند.تر مشتتاهده شتتدههای خنکایستتتگاه )خمده( و در ماه

Sartori و Brittain (2015 ) عوامل نیز دمای آب را یکی از

ها های یک روزهبستتیار مهم و مؤتر بر تنوع و .راوانی گونه

در ملاهعه خود ( 1999و همکاران ) Watanabeدانستتتند. 

ها هنشتتتان دادند که باالترین نرر خروف ا.راد باهک یک روز

دهد که در بازه دمایی انتهای بهار و ابتدای تابستان رر می

Mollazadeh  (2014 )با نتایج این تحقیق ملابق  دارد.

ماربر بیش نه  خا عه خود روی رود لاه ترین تراکم در م

سته  های تیر و مرداد در ماهرا Ephemeropteraحشرات را

 د.کرمشاهده 

خانواده Rhithrogenaجنس  در  Heptaganiidae، از 

ایستتتگاه مشتتاهده شتتده استت ، هیکن تعداد آن در  4هر 

ستگاه سایر ای سب  به  ش  ن سیمین د ستگاه  ها تفاوت ای

 ناشتی ازتوان میرا چشتمگیر داشتته است . این موضتوع 

دهیل عریض شتتدن بستتتر کاستتته شتتدن از ستترع  آب به

تر این ایستگاه با منابع آهوده کننده و رودخانه، .اصله بیش

ی  خو پاالیینیزظر. نه  د خا یا کاهش آهودگی ورود ها و 

 .ارزیابی کردا.زایش نسبی دما در این ایستگاه 

دستتتاوردهای این تحقیق موید .رضتتیه اصتتلی تحقیق 

در  Ephemeropteهای راستتتته درخصتتتود تنوع جنس

نتایج حاصله حاکی از آن اس  که  رود اس .رودخانه حبله

ر این رودخانه دHeptageniidae و   Baetidaeهایخانواده

ها نشان داد، که بررسی دقیق نمونه وریااهت هستند. به

ها آوری شتتتده متعلق به این خانوادههای جمعکل نمونه

های نیز در بررسیBrittain (2015 ) و Sartori بوده اس .

نواده گونتته ،خود .راوان Baetidaeهتتای ختتا ین و را  تر

های آبی اکوستتیستتتما در هروزههای یکترین گونهشتتایع

های انجام شده و عالوه در بررسیبه مختلف معر.ی کردند.

خانواده  ماری از بین دو  تایج آ به ن جه  و  Baetidaeبا تو

Heptageniidae  صول بهار  4در شده و در . ستگاه ذکر  ای

 Baetidaeترین .راوانی متعلق به خانواده و تابستتتان بیش

ترین .راوانی بیش Baetidaeچنین در بین خانواده د. همبو

و  Baetisو بعد از آن جنس  Acentrellaمربوط به جنس 

به جنس  یار کم متعلق   و Centroptilumبا .راوانی بستتت
Cloeodes تب  شد. 

هایی که در نتیجه، در تلابق با نتایجی که در بررستتی

های در ستتتایر نقاط جهان صتتتورت گر.ته استتت ، جنس

Baetis ،Acentrella  وRhithrogena  در این بررستتتی

رود داشتتتتنتد. ترین .راوانی را در رودختانته حبلتهبیش

شده در این تحقیق برای اوهین بار در جنس شاهده  های م

رود گزارک شتتتدند. با توجه به این که این رودخانه حبله

تحقیقات در ستتلح جنس انجام شتتده استت ، در صتتورت 

سلح گونه، امکان یا.تن گونه جدید در  انجام تحقیقات تا 

 ورکلی در این تحقیق از بتتهاین رودختتانتته وجود دارد. 

سته یک  Baetidaeدو خانواده  Ephemeropteraها، روزهرا

، Baetidaeشتتد. از خانواده  شتتناستتایی Heptageniidaeو 

سایی و  Acentrellaو  Baetis ،Cloeodes سه جنس شنا

، تنها Heptageniidaeچنین از خانواده معر.ی شتتتد. هم

 شناسایی شد. Rhithrogena جنس

نده های محیلی بر کاهش درصتتتد .راوانی تاتیر آالی

از دیگر نتایج این تحقیق  Ephemeroptera راسته حشرات

های مختلف یکستتتان گرچه این تاتیر برای جنس ؛استتت 

بر تنوع تواند نیز میدمای محیس  نبود و نشان داده شدکه

 .باشدها تاتیر مسقیم داشته و جمعی  نمونه

با توجه به ملاهعات انجام شده در این پ وهش که تنها 

صتتورت در استتتان تهران رود حبلهقستتمتی از رودخانه در 

های جدید جه  شناسایی جنس شود:پذیر. ، توصیه می
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سایر رودخانه سته در  های و بررسی نقش اکوهوژیک این را

چنین هم استان تهران، ملاهعات .ونستیکی صورت پذیرد.

سته در ایران ملاهعاتی که تاکنون انجام  در رابله با این را

صیه میپذیر.ته به شود جه  صورت محدود بوده، هذا تو

تری انجام ایران ملاهعات بیشتکمیل .ون این حشرات در 

های این که انسان با از بین بردن زیستگاهجاییاز آن گیرد.

جانوران، آن جه نموده گروه از  جدی موا ید  هد با ت ها را 

ها نسب  به گردد با بررسی بیوهوژی آناس ، پیشنهاد می

 حفظ اکوسیستم این راسته تالک جدی صورت گیرد.
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