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 رودخانه جاجرود در) Ephemeroptera( هاي راسته زودميرانبررسي جنس

 

 4زينب شيرچي و 3زاده كيابي، بهرام حسن 2، اصغر عبدلي* 1اعظم اميرغالمي

 

 (aa.amirgholami@gmail.com) دانشگاه شهيد بهشتيي علوم زيستي، گروه علوم جانوري ، دانشكده*.1

 asabdoli@yahoo.com). (ي علوم محيطي ، دانشگاه شهيدبهشتيگروه تنوع زيستي و مديريت اكوسيستم ها ، پژوهشكده.2

 (bhk1950@yahoo.com)  ي علوم زيستي ، دانشگاه شهيد بهشتيگروه زيست دريا، دانشكده. 3

 peace1987a@yahoo.com).( ي علوم محيطي ، دانشگاه شهيد بهشتيمحيط زيست، پژوهشكدهگروه آالينده هاي . 4

 

 

 چكيده     

نمونه برداري از , جاجرود ؛ با استفاده از روش سوربر حوضه آبريز باالدست سد لتيان در رودخانهدر مطالعاتي از پنج ايستگاه , 1390در سال
 Baetis, Rhitrigena ,جنس هفت نمونه از راسته زودميران بدست آمد كه متعلق به  967در مجموع .موجودات كف زي انجام گرفت

Epeorus Heptagenia, Electrogena, Ecdyonurus, ,Acentrella, فراوان ترين جنس به لحاظ تعداد و پراكنش در هر پنج . بودند
ايستگاه رودخانه كه داراي شرايط اكولوژي پنج با استفاده از نمايه شانون تنوع اين راسته در هر .بوده است Epeorus جنس , ايستگاه رودخانه

داراي بيش ترين تنوع  1.02نيك با مقدار نمايه شانون نتايج نشان داد كه ايستگاه آب. متفاوتي مي باشند به لحاظ كمي مورد بررسي قرار گرفت
دما و سرعت آب ثبت , هدايت الكتريكي, شوري, اكسيژن محلول, شامل نوع بستر, ورهاي فيزيكي و شيمياييدر هر رودخانه فاكت.بوده است

 .گرديد و در نهايت تغييرات تنوع در رودخانه هاي مختلف با توجه به شرايط محيطي مورد بررسي قرار گرفت

 

 رودخانه جاجرودزودميران،تنوع زيستي، :واژگان كليدي
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 مقدمه

عالوه بر نقش مستقيمي كه در زنجيره غذايي دارند، در چرخه مواد مغذي مانند فسفر و نيتروژن نقش قابل درشت بي مهرگان آب شيرين 
را براحتي در اختيار توليدكنندگان اوليه و پالنكتون ها قرار مي  اين موادموجب تسريع در آزادسازي موادمغذي شده و  آنها.توجهي دارند

بدين ترتيب با تغذيه از ديتريت ها و مواد آلي بي ارزش بستر، آن ها را به پروتئين و مواد غذايي قابل انتقال به  )Feminella,1999(دهند
يكي از انواع اين بي مهرگان كه در اين پژوهش به طور خاص به آنها ).Bretechko,1975(سطوح باالتر زنجيره غذايي تبديل مي كنند

عالوه بر اين اين راسته جانوري نقش عمده اي به عنوان يكي از شاخص . خواهد بود) زودميران (Ephemeroptera يخواهيم پرداخت راسته
متاسفانه در . هاي آلودگي آب دارا مي باشند به دليل اهميت هاي ذكر شده الزم است كه به شناسايي فون اين گروه از جانوران پرداخته شود

 . صورت نگرفته استمطالعات وسيعي ين جانداران باارزش كشور تا كنون در جهت شناسايي فون ا

 هامواد و روش

درصد ، پنس ، پتري،  70ميكرون ، فرمالين و اتانول  250مواد و وسايل مورد استفاده شامل دستگاه نمونه برداري سوربر،الك با اندازه مش 
به منظور .محصول كشور تايوان؛ بود  Dino Lite ( digital microscope) ,بطري هاي شيشه اي كوچك ، ميكروسكوپ استريو و دوربين 

با استفاده از دستگاه نمونه برداري سوربر با اندازه مش  90راسته زودميران ؛ جمع آوري نمونه هاي ماكرو بنتوزدر سال فون بررسي 
 .3؛  نيك قبل از اتصال به شمشكآب. 2آب نيك ، . 1: گاهها نام ايست( ايستگاه   5متر مربع ؛ با سه تكرار در هر 900ميكرون و مساحت 250

بدين منظور دستگاه نمونه برداري سوربر بر  .انجام شد ) آبادحاجي. 5؛ )شمشك (تله تنگه آبشار دوقلو. 4؛  نيكشمشك قبل از اتصال به آب
ب و در مقابل دهانه ي دستگاه نمونه برداري سوربر كف رودخانه قرار گرفت و ماسه سنگ ها ؛ سنگ ها و قلوه سنگ ها در مسير جريان آ

سپس محتويات تور به ظروف نگه داري نمونه كه از قبل تاريخ . شسته شد و موجودات كف زي آن به وسيله جريان آب به درون تور هدايت شد
در . درصد تثبيت و به آزمايشگاه منتقل شد 4سپس نمونه ها در فرمالين . و محل نمونه برداري بر روي آن ها درج شده بود ، انتقال داده شد

ميكرون گذرانده شده اند و بعد از شستشوي ماليم مواد آلي و فرمالين در زير 250آزمايشگاه مواد جمع آوري شده در هر تكرار از الكي با منافذ 
جداسازي ماكروبنتوز ها از هم شناسايي بعد از .آب ، ماكرو بنتوز ها به بطري هاي كوچك شيشه اي حاوي الكل جهت شناسايي منتقل شدند

در اين تحقيق جهت بررسي تنوع تاكسوني در آخرين سطح شناسايي از . راسته ي زود ميران با استفاده از كليد هاي شناسايي انجام گرفت
 :شاخص هاي بيولوژيكي زير استفاده گرديد

اكوسيستم هاي خشكي و آبي به طور گسترده استفاده ميشود و از اين شاخص براي محاسبه تنوع زيستي در :)H(شاخص تنوع شانون وينر 
چرا كه با توجه به جديد بودن . براي محاسبه اين شاخص از آخرين سطح شناسايي يعني جنس استفاده ميشود .شود فرمول زير محاسبه مي

ر دست نيست و بر اساس منابع موجود مي توان براي اين موضوع در ايران هنوز كليد شناسايي براي شناسايي اين گروه جانوري در سطح گونه د
 )Gerritsen et.al,1998 (نيز اتكا نمود)  در اينجا جنس( بررسي تنوع به آحرين سطح شناسايي

H= - Ʃ S
i=1(pi Ln pi)                                 

H :تابع شانون     /S :  تعداد خانواده /pi : فراواني نسبي خانوادهi  ارزش باالي (امH   بيانگر تنوع باالتر ؛ تعداد بيشتر و پراكنش يكنواخت تر
 Gerritsen et.al.,1998(خانواده ها است 

غناي تاكسون ها سالمت جامعه در ميان تنوع آن را نشان مي دهد و با افزايش تنوع ؛ پايداري و كيفيت آب زيستگاه :  غناي تاكسون ها
هر چه سالمت جامعه بيشتر ؛ تعداد تاكسون هاي موجود . ون معادل كل تعداد تاكسون هاي موجود در نمونه است غناي تاكس. افزايش مي يابد

 (Plafkin et. al., 1989 ) .در جامعه بيشتر است
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 نتايج و بحث

جنس از راسته ي زودميران شناسايي شد كه  7ايستگاه مطالعاتي در حوضه آبريز باال دست سد لتيان تعداد  5دوره نمونه برداري از  4طي 
 Epeorus spبيشترين جنس شناسايي شده در منطقه مطالعاتي متعلق به جنس . ميبينيد 1و ليست تاكسون ها را در جدول ) 1شكل (شكل 

 . آب نيك مشاهده شد 1بيشترين تعداد و تنوع تاكسوني در ايستگاه . نمونه بوده است 375با  Heptageniidaeاز خانواده 
)5)                              (4                          (  )3                         (     )2               (                  )1( 

                            

  جنس هاي مشاهده شده در منطقه)   1شكل 
1) Rhitrogena sp     2)Epeorus sp    3)Ecdyonurus sp     4)Heptagenia  sp   

5) Baetis sp       6) Acentrella sp   

  درصد فراواني نسبي جنس هاي شناسايي شده در منطقه مورد مطالعه)  1جدول 

 

الزم به ذكر است كه .شاخص هاي مختلف در فصل ها و ايستگاههاي نمونه برداري ؛ نمودار هاي زير ترسيم شده استبه منظور مقايسه تغييرات 
و در . فراهم نبود 4در فصل پاييز و زمستان به دليل بسته شدن جاده شمشك به ديزين به موجب ريزش برف امكان نمونه برداري در ايستگاه 

 .نمونه برداري از ماكروبنتوز ها ميسر نبود 2ايستگاه فصل بهار به علت حجم زياد آب در 

 و در فصل) 1.08(بيشترين مقدار  1و  5اين شاخص در فصل پاييز در ايستگاههاي . تغييرات شاخص تنوع شانون را نشان مي دهد 2شكل 

داراي بيشترين مقدار يعني  1در ايستگاه  الزم به ذكر است كه اين شاخص.را نشان ميدهد) 0.26( كمترين مقدار  1فصل تابستان در ايستگاه 
 .بوده است 1.02
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 مقايسه شاخص تنوع شانون بين فصل ها و ايستگاههاي مختلف) 2شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقايسه شاخص غناي تاكسونها بين فصل ها و ايستگاههاي مختلف) 3شكل 

  3و همچنين در تابستان ايستگاه 1فصل زمستان و بهار در ايستگاهاين شاخص در . تغييرات شاخص غناي تاكسونها را نشان مي دهد 3شكل 
 .دهدرانشان مي)1(كمترين مقدار  2و در فصل زمستان در ايستگاه ) 5(بيشترين مقدار 

نين در  رودخانه هراز و همچ)1390(در رودخانه السم و نادري و همكاران ) 1388(مطالعات گذشته چه در داخل كشور توسط اسماعيلي ساري 
انجام گرفته اند؛ به اين نتيجه دست پيدا كرده اند كه الرو  Pipan 2000, Hyens 1970, Bass 1995در مطالعات خارجي كه توسط 

عالوه بر اين كوهستاني بودن منطقه مورد مطالعه بر اين .حشرات آبزي فراوان ترين گرود در ميان ساير موجودات كف زي در رودخانه هستند
اين ايستگاهها .مشاهده شده است) شمشك(  4و پس از آن در ايستگاه ) آب نيك( 1بيشترين تنوع تاكسونها در ايستگاه . اردامر صحه مي گذ

اند در باال دست ايستگاههاي ديگر و دور تر از مناطق مسكوني قرار دارند بنابراين كمتر تحت اثر آلودگي هاي محيطي قرار داشته اند كه ميتو
درصد كل تاكسونها فراوان ترين جنس را  38.7با  Heptageniidaeمتعلق به خانواده   Epeorusالروهاي جنس . ياد باشددليلي براي تنوع ز

 .به خود اختصاص مي دهند
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