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  معرفی بندپایان آبزی رودخانه چشمه علی دامغان
  1*صفر پورعلی دارستانی

  
  چکیده

در این مطالعه، بندپایان آبزی رودخانه چشمه علی در 
از دهانه . شهرستان دامغان در استان سمنان بررسی شدند

 در یک سال کامل نمونه برداری  چشمه تا روستای آستانه
 آرام، تند، جلبکها وگیاهان نمونه برداری از جریان. انجام شد

از حشرات راسته . آبزی، گل و الی و بستر ماسه ای انجام شد
فنردمان، سنجاقکها، زودمیران، ساسهای آبزی، : هایی مانند

کنه های آبزی و از : موی باالن، دو باالن، از کلیسر داران
جور پایان، ناجور پایان، خرچنگها، کالدوسرا : سخت پوستان
رودخانه چشمه علی دارای ثبات و . دست آمدو سیکلوپس ب

پایداری نسبتا باالیی است که ناشی از وضعیت جغرافیایی 
 گونه از بندپایان آبزی، نشان 47شناسایی . چشمه می باشد

 .دهنده تنوع گونه ای باال در این رودخانه است
  

   ، دامغان چشمه علی ، بندپایان، فون    آبزی،: کلیدیکلمات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (sapoda1385@yahoo.com) نویسنده مسئول مکاتبات -*
  کارشناس ارشد بیوسیستماتیک جانوری -1

 مقدمه
صرفنظر از زیبایی طبیعی، منابع ماهیان، استفاده انسانی و غیره، 
آبهای جاری میکروارگانیسمهای بسیاری را در خود جای داده 

 که یک بندپایان بزرگترین شاخه جانوری می باشند. ]23[اند
از نظر تعداد و تنوع . میلیون گونه از آنها شناسایی شده اند

سازگاری . گونه ای رتبه اول را در جانوران دارا هستند
بندپایان به حدی است که تمام اکوسیستمها و زیستگاههای 

 متری دریاها تا 5000از اعماق . جهان را اشغال نموده اند
در میان . شوند متری کوهستانها دیده می 6000ارتفاع 

بندپایان، حشرات گروه معروفی هستند که به تعداد بسیار 
گونه های هر . زیادی در استخرها و جویبارها یافت می شوند

یک از گروههای اصلی حشرات آبزی، در تمام قاره ها 
مشاهده می شوند، طوری که یک جویبار در آفریقا شبیه 

راسته از حشرات،  11امروزه . ]23[جویباری در کالیفرنیا است
 و تعدادی از آنها تا حدودی نیمه آبزی می ]5[آبزی هستند

 قاب باالن آبزی یتمام این حشرات، به استثنا. باشند
(Coleoptera) و کنه های آبزی (Hydracarina) قبل از ،

اگرچه . بلوغ در آب و بعد از بلوغ در خشکی زندگی می کنند
ت زندگی در آب به سر قاب باالن و کنه ها گاهی در تمام مد

بنابراین . می برند ولی کامال وابسته به اکسیژن هوا هستند
حشرات بطور ثانوی و ناقص به زندگی آبی سازگار شده 

  .]23[اند
موجودات زنده ای که در اکوسیستمهای آبهای جاری زندگی 

مهمترین عاملی . ]1[می کنند، عموما موجودات کفزی هستند
 کنترل می کند، طبیعت بستر آب که موجودات بستر آب را

در بسترهای متفاوت، از جمله صخره ای، سنگی، شنی، . است
. گلی، رسوبی و غیره، جانداران متفاوتی زندگی می کنند

همچنین فاکتورهای مختلفی مانند امالح، دما، سرعت جریان 
آب، اکسیژن و غیره در زندگی موجودات آبزی بسیار 
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هت جریان آب قرار گیرد، شسته جانور اگر در ج. ]6[موثرند
می شود، از این رو جاندار مجبور است در منطقه آبهای مرده 

انواعی که در جویبارهای . ]1[یا پشت سنگها قرار گیرد
این گونه ها یا . کوهستانی بسر می برند، معموال کفزی هستند

در الی و لجن بستر قرار می گیرند و یا با چنگکهایی که 
جویبارها برای مطالعات . ب می چسبنددارند به بستر ا

اکولوژیک ایده آل هستند اما در مسیر خود از نظر طول، 
یکی ناهمگن هستند، ژعرض، بستر، گیاه و جزییات هیدرولو

به همین دلیل گفته می شود که یک جویبار خود از چندین 
طبیعت بستر این . میکروزیستگاه تشکیل شده است

. ]10[ جانداران را تعیین می کندمیکروزیستگاهها، پراکنش این
دیگر عوامل کنترل کننده پراکندگی و ترکم جمعیت، دما، نور، 
اکسیژن، پناهگاه، دبی آب، سرعت آب، عمق و پهنای آب، 
رسوب، رقابت، شکار، رفتارهای حرکتی و مهاجرتی و میزان 

مثال در مناطقی که میزان اکسیژن . ]10و16[آلودگی می باشد
تعداد گونه ها نسبت به مناطق پر اکسیژن آب اندک است، 

  . ]16[محدودتر است
بندپایان از نظر اقتصادی، بهداشتی و اکولوژیکی اهمیت باالیی 

بسیاری از آنها مفیدند، در حالی که برخی از آنها . دارند
عده ای انگل گیاهان و . بیشترین آسیبها را به آدمی می رسانند

ع آبزی مورد مطالعه حاضر، با جانورانند و برخی هم مانند انوا
قرار گرفتن در رژیم غذایی ماهیان، از اهمیت ویژه ای 

 هدف از مطالعه حاضر، شناسایی و  .]5[برخوردار هستند
مطالعه تنوع زیستی بی مهرگان آبزی رودخانه چشمه علی می 

اینگونه مطالعات از آن جهت با اهمیت است که در . باشد
بی مهرگان آبزی، منابع جامع و کشور ما هنوز درباره فون 

  . مدون ارایه نشده است
 

  مواد و روش کار
رودخانه چشمه علی در شهرستان دامغان : منطقه مورد مطالعه

شهرستان دامغان با مساحت . در استان سمنان واقع است
 کیلومتر مربع از شمال به شهرستان گرگان، از شرق به 11429

ان سمنان و از جنوب به شهرستان شاهرود، از غرب به شهرست

رودخانه چشمه علی . ]11[دشت کویر محدود می شود
 کیلومتری شمال دامغان 30ازچشمه ای به همین نام در 

این رودخانه با آبیاری مزارع مسیر خود، . سرچشمه می گیرد
نهایتا وارد شهر دامغان شده و باغات و مزارع شهر و اطراف 

- 15-20طول جغرافیاییچشمه علی در . آنرا آبیاری می کند
ارتفاع .   قرار دارد36-16-00 و عرض جغـــرافیایی 54

چشمه علی . ]9[ متر است1500منطقه از سطح دریا حدود 
دارای آب و هوای گرم و خشک بوده و میزان متوسط 

میزان . ]7[ میلیمتر بوده است9/154، 83بارندگی آن در سال 
رودخانه و .  متر مکعب در ثانیه است1-7/1آبدهی چشمه 

. ]8[منطقه مورد مطالعه در حوضه آبریز کویر نمک  قرار دارد
دهانه . چشمه علی در بخش جنوبی رشته کوه البرز قرار دارد

چشمه با داشتن دو استخر بزرگ و چشم انداز طبیعی از 
 .مناطق تفرجگاهی شهرستان دامغان است

ی  در این مطالعه از دهانه چشمه تا ابتدای باغات روستا
 نمونه 20 به تعداد 84 تا اردیبهشت 83آستانه، از اردیبهشت 

نمونه ها با توجه به اندازه و ظرافت آنها، . برداری انجام  شد
توسط قلم مو، پنس و صافی کردن از ظرف جدا و در 

برای صافی کردن نمونه ها از تور با  . فیکساتیو قرار داده شدند
نمونه ها از . اده شد استف2×2 و 1×1 و 5/0 ×5/0چشمه های 

میان جلبکها، گل و الی بستر، شن و ماسه و جریان آب 
  . بدست آمدند

تثبیت نمونه ها از اهمیت الزم برخوردار است، چون 
نگهداری آنها برای مطالعات بیشتر و کاملتر و استفاده محققان 

اما با همه روشهایی که بکار برده . آینده بسیار با اهمیت است
ب گونه ها پس از تثبیت شدن از انعطاف پذیری می شود، اغل

رنگ طبیعی بدن . و نرمی خارج شده و خشک می گردند
برای تثبیت بی . دفرمه شده و انواع شفاف کدر می شوند

واحد : (مهرگان از روشهای چندی استفاده می شود از جمله
  )اعداد سی سی است
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  %96اسید استیک    فرمالین     آب مقطر     اتانل
      5             13           100           100  
      5             5             35              55  
      2             6             30              15  
      -            10            40              50  
      -             -              20              80  

    
جهت تثبیت نمونه هایی مانند الرو دوباالن بهتر است از سه 
روش تثبیت اول استفاده شود وگرنه نمونه ها پالسمولیز شده 

برای تثبیت نمونه های بزرگتر مانند . و چروکیده می گردند
می توان از هر نوع ) خرچنگهای گرد( سخت پوستان 

ذکر شده در این مطالعه از دو روش . فیکساتیوی استفاده کرد
  .آخر اسفاده شده است

  ):2شکل (نمونه برداریها و ایستگاهها 
   19 – 30/14 استخر اول ساعت – 14/2/83 -1
  30/19 – 30/14 ابتدای رودخانه ساعت– 31/2/83 -2
  16 – 10 ابتدای رودخانه ساعت – 21/3/83 -3
  30/18 – 30/14 استخر دوم ساعت – 27/3/83  -4
  16 – 9 رودخانه ساعت  جریان تند– 30/4/83 -5
  18 – 10 نیزار ساعت – 31/4/83 -6
  30/19 – 14 استخر اول و دوم ساعت – 25/5/83 -7
  30/19 – 14 نیزار ساعت – 26/5/83 -8
  30/19 -14 ابتدای رودخانه ساعت – 7/6/83 -9

  30/19-30/14 استخر اولساعت – 19/6/83 -10
  19 – 14 نیزار – 5/7/83 -11
  17-10نیزار و جریان تند رودخانه ساعت  – 15/7/83 -12
  14-8 استخر دوم و ابتدای رودخانه ساعت – 1/8/83 -13
 استخر اول، ابتدای رودخانه و نیزار ساعت -15/8/83 -14
8-17  

  15-10 نیزار ساعت – 5/9/83 -15
  18-14 نیزار ساعت – 8/9/83 -16
  13-8 ابتدای نیزار ساعت -11/10/83 -17
  13-8انتهای  نیزار ساعت  – 18/10/83 -18

  16-8 از تمام بخشها ساعت – 12/12/83 -19
  14-8 ابتدای رودخانه و نیزار ساعت – 2/2/84 -20
  

  نتایج و بحث
گونه های بدست آمده در این مطالعه در جدول  ارایه شده 

تنوع گونه ای قابل مالحظه ای در رودخانه کوچک . است
یداری رودخانه در ثبات و پا. چشمه علی مشاهده می شود

بخش ابتدایی یکی از  عوامل مهم و اساسی تنوع بی مهرگان 
بخش ابتدایی رودخانه دارای آبی تمیز، . آبزی رودخانه است

شفاف و دایمی است و از نظر جغرافیایی و ژئومرفولوژیکی 
سیالبهای اطراف . طوری است که هیچگاه سیالبی نمی شود

به همین . ودخانه می شوندمعموال در بخشهای پایینی وارد ر
دلیل تنوع زیستی در قسمت پایین دست  با بخشهای ابتدایی 

این رودخانه و به عبارت کلی تر . کامال متفاوت است
در اثر . شهرستان دامغان در منطقه کویری واقع شده است

بارشهای ناگهانی و حتی متوسط، بسرعت سیالب جاری می 
  .کندشود و آب رودخانه را گل آلود می 

با وجود تنوع گونه ای مناسب، عدم وجود برخی از گونه 
  :های معروف دو علت می تواند داشته باشد

با توجه به اینکه نمونه .  به دام نیامدن هنگام جمع آوری-1
برداری در یک دوره چند ماهه و حتی چند ساله تنها مواردی 

ابراین را در بر می گیرد که طی نمونه برداری به دام بیفتند، بن
  .تنها بخشی از گونه ها در این طرح بررسی شدند

چشمه علی یک رودخانه .  نبود نمونه ها در این رودخانه-2
بسته می باشد که به رودخانه های بزرگ و یا دریایی مرتبط 

بخصوص که در فواصل طوالنی از این رودخانه، . نیست
حوضه آبریز دریای . دریاچه یا رود بزرگی دیده نمی شود

خزر هم توسط مانع بزرگی چون رشته کوه البرز از این منطقه 
  .جدا می شود

. ]5[ راسته حشرات در آب زندگی می کنند29یازده راسته از 
. تعدادی از آنها آبزی حقیقی و تعدادی هم نیمه آبزی هستند

تمام این حشرات به استثنای قاب باالن و ساسهای آبزی قبل 
  . ]23[غ خشکی زی هستنداز بلوغ  آبزی و بعد از بلو
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 متنوعترین و  (Diptera)در میان حشرات، دوباالن
ترین آنها  محجورترین و گمنام. معروفترین بی مهرگان هستند

 می باشند که معدودی از (Collembula)در آب، فنر دمان 
  در Sminthuridaeآنها را در آب می توان یافت مانند 

 آب بطور اتفاقی دیده اگرچه این گونه ها در. مطالعه حاضر
  .]4[می شوند، اما هیچگاه در آب تخمریزی نمی کنند

 از حشرات معروف تمام آبهای شیرین (Odonata)سنجاقکها
سنجاقکها حشرات بسیار مفیدی هستند، اگرچه . هستند

این جانوران . ]21[الروهای آنها به بچه ماهیان حمله می کنند
  و  Anisopteraانندها دارای دو زیر راسته بنامهای طیاره م

  هستند که از هرکدام دو گونه بدست Zygopteraآسیابکها 
  و Libellula spاز زیر راسته اول دو گونه . آمد

Aeschna sp و از زیر راسته دوم  Coenagrion sp 
(a,b)بدن الروهای طیاره مانندها کلفت تر و .  بدست آمد

تا بلند و به خارج پاهای آنها نسب. کوتاهتر از آسیابکها است
آبششها . امتداد داشته و ظاهری عنکبوت مانند به آنها می دهد

در . در دیواره رکتوم قرار داشته و از خارج مشخص نیستند
حالیکه آبششها در آسیابکها سه عدد بوده و در انتهای شکم 

آبششها برگی شکلند و برای . به وضوح قابل مشاهده است
ویژگی بارز الروهای این . ]24[نندشنا همانند باله عمل می ک

این . جانوران، توسعه یافتگی بسیار زیاد لب پایین آنها است
اندام دارای دو چنگال جلویی بوده و برای شکار بکار می 

لب پایین در استراحت تا خورده و در زیر سر قرار می . رود
  تحرک کمتری دارد و در زیر گل و الی Libellula. گیرد

ولی آسیابکها بیشتر در البه الی گیاهان . ی شودبستر مخفی م
  .]4[آبزی پنهان می شوند

از قدیمترین و نسبتا ابتدایی ترین راسته های حشرات، 
در میان حشرات، . ]24[  هستندEphemeropteraزودمیران 

از . ]16[ نیمفهای آبزی دارندPlecopteraتنها زودمیران و 
بالغها . ته بلند دمی استویژگیهای بارز آنها دارا بودن سه رش

 سال عمر آنرا جبران 2-3عمر کوتاهی دارند اما نیمفها با 
 بار پوست اندازی می 27 مدت طوالنی تا در این. نموده اند

نیمفها در اطراف بندهای شکمی دارای آبششهای برگی ، . کنند

شکل آبششها در شناسایی جنس این . نازک و پر مانند هستند
از مهمترین مبدالن انرژی از . م می باشدجانوران بسیار مه

در این مطالعه پنج گونه از . ]24[مواد گیاهی به گوشتی هستند
این .   بدست آمدCloeon و  Baetis , Caenisسه جنس 

جانوران بسیار بی دفاعند، به همین دلیل در میان گیاهان آبزی 
در آخرین پوست اندازی، . و زیر سنگها مخفی می شوند

در این مرحله تغذیه نمی کنند . هانی تحلیل می رودقطعات د
  . ]15[و پس از جفتگیری و تخمریزی بسرعت می میرند

 راسته بزرگی هستند که تنها تعداد  (Hemiptera)نیم باالن
برخی از نیم باالن . معدودی از آنها در آب زندگی می کنند

تمام ساسهای . کامال آبزی و بعضی دیگر نیمه آبزی هستند
زی همانند قاب باالن آبزی، گرچه کامال وابسته به آب آب

اعضای . باشند، برای تنفس از اکسیژن هوا استفاده می کنند
 آشناترین ساسهای آبزی هستند که روی Gerridaeخانواده 

این گروه هیچگاه به زیر آب نمی . سطح آب اسکیت می روند
 گونه ای است که در این نمونه Gerris. ]18و24[روند

از ویژگیهای .  و تقریبا انتشار جهانی داردرداری پیدا شدهب
برخی . این گونه، چند شکلی در بال آنها استجالب توجه 

دارای بال معمولی و بعضی دارای بالهای بزرگ و توسعه 
راست و مستقیم بودن چنگالها در آنها ویژگی . یافته اند

دیگری است که امکان اسکیت روی آب را بدون شکستن 
از خانواده . ]23[یه سطحی آب فراهم می کندال

Notonectidae،    Notonecta بدست آمد که ویژگی  
این جانوران شبیه . ]15[بارز آنها شنای وارونه در آب است

 از خانواده  Corixa. ]24[سوسکهای قاب بال آبزی هستند
Corixidae ساسهای آبزی کوچکی هستند که در آنها نرها 

رنگ آنها خاکستری و دارای . ]23[دا هستندقادر به تولید ص
قدرت . ]18[خالهای زرد، قهوه ای و تیره فراوانی می باشند 

پرواز قوی دارا هستند ، به همین دلیل با افزایش تعداد افراد و 
  آب زندگی مینزدیک سطح. گرمی هوا مهاجرت می کنند
برای ماهیان مضرند و بندرت . کنند و به اعماق نمی روند

شاید عجیب ترین . ]23و24[بوسیله ماهیان تغذیه می شوند
  از خانواده Hydrometraنیم باالن آبزی، 
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Hydrometridaeاین افراد دارای بدنی باریک، دراز، .  باشد
طول سر در این گروه گاهی به . استوانه ای و شکننده هستند

. شاخکها و پاهای بزرگی دارند. ه طول شکم کشیده استانداز
. ]18[همی لیترا کاهش یافته و گاهی قابل تشخیص نیست

نیم باالن آبزی گروه . همگی گوشتخوار و شکارچی هستند
ناهمگنی هستند که هر خانواده از آنها از نظر ساختمان بدن و 

روه پلی به همین دلیل آنها را گ. زیستگاه از هم مجزا می باشند
  . ]23[فلیتیک می دانند

.  حشراتی شبیه شب پره ها هستندTrichopteraموی باالن 
 بدست آمده در این مطالعه، دارای سر Hydropsycheالرو 

در قطعات شکمی . و قطعات دهانی توسعه یافته است
در انتهای شکم یک جفت . آبششهای رشته ای دیده می شود

prolegار است و برای چسبیدن به  مشاهده می شود که قالبد
این گونه برخالف بیشتر اعضای این گروه . بستر بکار می رود

بیشتر اعضای این گروه . برای خود غالف یا توری  نمی سازد
-18[همه چیز خوار هستند اما نمونه مذکور گیاهخوار است

15[ .  
 راسته بزرگی از حشرات هستند که در  (Diptera)دو باالن

تعداد زیادی از آنها در آب .  دیده می شوندتمام زیستگاهها
در تمام اکوسیستمهای آبی دنیا، از گودالها . زندگی می کنند

. تا رودخانه های بزرگ و عمیقترین دریاچه ها انتشار دارند
دگردیسی کامل دارند و الرو آنها کرمی شکل و بدون چشم 

ه از ویژگیهای بارز این حشرات، نداشتن پاهای سین. ]15[است
در عوض برآمدگیهای کاذب بدون مفصل و بند . ای می باشد

تنفس در بسیاری از آنها با . در بدن آنها مشاهده  می شود
اگرچه بعضی آز آنها در ظاهر دارای (پوست انجام می شود 

برخی هم اکسیژن را از . )آبششهایی در انتهای شکم هستند
  . ]24[هوا دریافت می کنند

 یکی از دوباالن معروف آبزی Tipulidaeکالن پشگان یا 
هستند که بسیار شبیه پشه ها می باشند اما این جانوران قادر 

پاهای آنها از پشه ها بلند تر و . به نیش زدن نمی باشند
 در میان الی و لجن Tipulaالرو . ]18[شکننده تر است

بالغ این جانوران همانند زودمیران و . گیاهان آبزی بدست آمد
  . ]15[پس از خروج از آب عمر زیادی نداردموی باالن 

Tabanidae خانواده بزرگی است که انتشار جهانی 
ماده های آنها خونخوار بوده و از آفات جدی آدمی . ]18[دارد

جنس نر و ماده براحتی قابل تشخیص است . و دامها هستند
از . چون چشم در نرها پیوسته و در ماده ها مجزا می باشد

اهمیت است چون میزبان بیماریهایی مانند نظر پزشکی با 
الرو این دوباالن همانند کالن . ]15[فیالریا و سیاه زخم هستند

  .پشگان از الی و لجن بستر بدست آمد
Chironomidae  یا Tendipedidae حشراتی پشه مانند  

خرطوم ندارند و نیش . هستند که در همه جا دیده می شوند
بسیاری از . جانوران آبزی هستندالرو بیشتر این . نمی زنند

. ]18[الروها در محفظه هایی که می سازند زندگی می کنند
این محفظه ها برخالف النه موی باالن در هر دو طرف باز 

 میلیمتر 30الروها کشیده، استوانه ای، لوله ای و تا . ]15[است
اول سینه  از ویژگیهای آنها این است که در قطعه. طول دارند

آبشش در قطعه ماقبل . ک جفت پرولگ می باشنددارای ی
برخی بعلت داشتن . ]18[انتهای شکم موجود است

فراوانترین . ]15[هموگلوبین در خون ، قرمز رنگ هستند
در الرو .   استChironomusجنس این گروه 

Pentaneura شاخکها و پرولگها از  Chironomus 
نه برداری   تنها الرو نموChironomusالرو . بلندتر است

شده این گروه است که عالوه بر آبشش مخرجی، دارای 
  Metriocnemusپرولگها در . آبشش شکمی نیز است

  در قطعات سینه ای Clunioninaeدر الرو . کوتاه است 
بدن این الرو به حدی ظریف و شفاف . سه لکه مشهود است

  .است که طناب عصبی در آن قابل رویت است
 از دو باالن هستند که انتشار جهانی پشه ها گروه بزرگی

در این .  قرار دارندCulcidaeاین حشرات در خانواده .دارند
 بدست آمد که از معروفترین Aedes و Culexمطالعه جنس 

 گودالهای بیشترین تعداد آنها در. اعضای این خانواده هستند
الرو پشه های کولسیده . حاشیه رودخانه جمع آوری شد

یرین مجزا می شوند چون قطعات سینه ای در براحتی از سا
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آنها به هم جوش خورده و بزرگتر از سایر بخشهای بدن 
الرو پشه آنوفل در زیر . بیشتر عادت گیاهخواری دارند. است

سطح آب بصورت افقی قرار می گیرد اما الرو کولکس و ای 
  . ]15[دیس زاویه دار قرار می گیرند

یاه رنگ، کوهان دار و  کوچک، سSimulidaeسیاه مگسان 
الرو سیاه مگسان آبزی بوده و بوسیله . ]15[گوژپشت هستند

بادکشهای دیسکی شکل خود در عقب بدن، به سنگها و اشیا 
یک پرولگ قوی با قالبهای کوچک در پیش . دیگر می چسبد
در بخش دهانی دارای یک قسمت شانه ای . سینه وجود دارد

این .  برآمده تر استعقب بدن الرو از جلو. شکل هستند
الرو این دوباالن . الروها در جویبارهای تند گذاشته می شوند

پیله های ابریشمی می بندند که شفیره درون آن قرار می 
  . ]18[گیرد

 دارای بندهای سینه ای مجزا Dixidaeالروهای خانواده 
در انتهای دمی دو لوب جانبی، یک زایده دمی بلند و . هستند

در بخش دهانی اندام شانه مانندی . دیده می شوددو اشپیراکل 
الروها در سطح . دیده می شود که با آن غذا را فیلتر می کنند

الروها دارای .  دیده می شوندUیا نزدیک سطح آب به شکل 
بخش پشتی قطعات شکمی . دو جفت پرولگ شکمی هستند

شفیره این . دارای تاجی از زایده های کیتینی محکم می باشند
رات چند سانتیمتر باالتر از سطح آب قرار می گیرد و حش

  .]23[آبزی حقیقی نمی باشد
 و  Anthomyiidaeمعدودی از خانواده یزرگ 

Ephydridae آبزی هستند و شفیره ای می سازند که دارای  
  .زایده های شاخ مانند برای چسبیدن به بستر آب می باشند

ایی منطقه مورد بیشتر سوسکهای قاب بال آبزی در بخش انته
مطالعه یعنی نیزار در گودالهای حاشیه ای بدست آمدند، چون 
این گودالها دارای بستر گلی بودند که برای زندگی آنها 

  . مناسب است
 بدست Hygrobates وLebertiaاز کلیسرداران جنسهای

این جانوران کمتر از دو میلیمتر طول دارند و تبادالت . آمدند
  . می شودگازی با پوست انجام

 و Potamon spدو گونه خرچنگ گرد به نامهای 
Potamon persicumاین خرچنگها بیرون از .  بدست آمد

آب هم دیده می شوند اما قادر به تحمل خشکی به مدت 
النه های آنها در حاشیه رودخانه قابل مشاهده . طوالنی نیستند

در این النه ها که چند سانتیمتر باالتر از کناره آب . است
خشکی کنده شده اند، مدخل آنها در زیر زمین در آب یا 

  . نزدیک به آب قرار دارد
فراوانترین  Gammarus sp (Amphipoda) گاماروس 

نمونه در چشمه علی است که در هر فصلی و در هر قسمتی 
مخصوصا در ابتدای . از رودخانه قابل دستیابی می باشد

ل مختلف، ثبات رودخانه که بعلت تعادل حرارتی در فصو
انواع متنوعی از گاماروسها در آبهای . بیشتری دارا است

تفاوتهای تاکسونومیکی بین گونه های . شیرین یافت می شوند
در برخی . مختلف، اگرچه کم است ولی مجزا و پایدار است

موارد تفاوتهای مرفولوژیکی بین دو گونه به سختی قابل 
ند در یک صفات تاکسونومیکی می توا. تشخیص است

جمعیت، همانند جمعیتهای متفاوت همان گونه، بشدت متغیر 
صفاتی که در یک گونه بسیار پایدار است، مانند شکل . باشد

 برخی .چشم، می تواند در گونه دیگر بسیار متغیر باشد
صفات در تمام گاماروسها پایدار و با ثبات است مانند ساختار 

دیگر در تمام نمونه ها پالپهای آرواره ای، در حالیکه برخی 
متغیر و ناپایدار می باشد مانند تعداد خارهای پشتی و جانبی 

  .]17[یوروسومیتها
 نیز از فراوانی Asellus aquaticus (Isopoda)آسلوس 

برخالف گاماروس، این سخت پوست . خوبی برخوردار بود
در البه الی گیاهان .   شکمی پهن شده است–از سطح پشتی 
  . مخفی می کند ، کفزی و خزنده استآبزی خود را

 یکی از سخت پوستان پالنکتونی است که در تمام  دافنی
 و  Chydorusدو جنس . آبهای شیرین یافت می شود

Simocephalusدر ابتدای .  در نمونه برداریها بدست آمدند
بهار تعداد اندکی ماده مشاهده می شود که از تخمهای در 

از آن بعلت بکر زایی، تعدادشان پس . خواب بوجود آمده اند
 این از ویژگیهای جالب توجه. بشدت افزایش می یابد
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 یا  تغیرات فصلی و cyclomorphosisجانوران، دارا بودن 
مرفولوژیکی ماده ها بخصوص در گونه های آب شیرین 

دافنی در اواخر پاییز، زمستان و اوایل بهار شکل نرمال . است
ا گرمتر شدن آب، محور طولی سر ب. دارد) سر گرد(و طبیعی 

افزایش طول حاصل کرده و ظاهری کالهخود مانند به خود 
میزان این تغیرات، یعنی برآمدگی کالهخود، در افراد . می گیرد

امروزه . یک گونه حتی در دو دریاچه مجاور متفاوت است
علت این تغیرات را به درجه حرارت، بخصوص در مراحل 

 های جمع Chydorus. ]18[داننداولیه تکوین مرتبط می 
آوری شده به رنگ صورتی بودند چون در بدن آنها رنگدانه 

  .   وجود داردerythrocruorinتنفسی 
سیکلوپس دیگر سخت پوست پالنکتونی است که با داشتن 
دو کیسه بزرگ تخمی در دو طرف شکم ماده ها براحتی 

ر برخالف دافنی، تنوع سیکلوپس د. تشخیص داده می شود
تحمل کاهش اکسیژن در این . ]24[آبهای شیرین کم است

اگرچه قادر به شنا هستند اما . جانوران از دافنی بیشتر است
این سخت پوستان با وجود کوچک . ]18[بیشتر بنتیک هستند

بودن، به بچه ماهیان حمله می کنند و برای مزارع پرورش 
 هستند، بعضی از نمونه ها دارای فراوانی فصلی. ماهی مضرند

مثال سیکلوپس بیشتر در انتهای بهار و انتهای تابستان بدست 
آمد، اما دافنی در انتهای تابستان و ابتدای پاییز فراوانی باالیی 

سیکلوپس بیشتر در آبهای آرام و جاری، اما . از خود نشان داد
دافنی بیشتر در گودالهای موجود در حاشیه رودخانه بدست 

نایی تحمل خشکی بوسیله تخم این این مورد به توا. آمد
خرچنگ گرد را حتی در زمستان می . جانوران مربوط است

در ابتدای چشمه، . توان در حاشیه رودخانه مشاهده نمود
بعلت خروج آب از دل کوه، در استخرها تقریبا آب دارای 

پس از استخرها ، دمای آب . درجه حرارت مالیمی است
عالیت آبزیان در زمستان بتدریج کاهش یافته و از شدت ف

  . کاسته می شود
انواعی که در آبهای تند زندگی می کنند، برای کاهش فشار 

 شکمی پهن شده اند و دارای زواید –آب ، از سطح پشتی 
یک رفتار جالب توجه که در برخی . حرکتی جانبی هستند

و سنجاقکها دیده می شود، ) بخصوص ای دیس(پشه ها 
به خشکی در آبگیرها و گودالهای گذاشتن تخمهای مقاوم 

به محض اینکه آب وارد این گودالها می شود، . خشکیده است
. تخمها از دیاپاز خارج شده و وارد زندگی فعال می گردند

برخی از بی مهرگان بعنوان اندیکاتوری برای آلودگی یا 
مثال زود میران نسبت به آلودگی . تمیزی آب بکار می روند

با مشاهده آنها . ند و بسرعت می میرندشدید آب حساس هست
به همین دلیل، تنوع . می توان به آلوده نبودن آب پی برد

. زودمیران در آبهای تند بیشتر از آبهای آرام و راکد است
Plecoptera نسبت به درجه حرارت باال در آب حساس 

  . ]16[هستند
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