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 چکیده
 و همچنین اهمیت الروهای و زیستگاه موقتی بسیاری از آبزیان به عنوان مناطق حساس اکولوژیکها  مصببه اهمیت با توجه 
با متغیرهای  شان و ارتباطالروها ن ایو الگوی پراکنش  تراکم ماهیان،تغذیه  زنجیره غذایی و در Chironomidae خانواده
برداری به مدت یک   نمونهگرفت. مورد بررسی قرار  )حوضه جنوبی دریای خزر( تنکابن کیله خانه چشمهروددر مصب  محیطی

 در S3و  مصبدر  S2 رودخانه،در  S1در سه ایستگاه ) 1394تا شهریور ماه  1393سال به صورت دو ماه یکبار، از آبان ماه 
مترمربع  1/0 سطح مقطع با)و سوربر مترمربع(  03/0سطح مقطع  )با Van Veenنمونه بردارهای گرب مدل  استفاده از( با دریا

و متغیرهای رسوب شامل دانه بندی  شوری و در سه تکرار انجام شد. متغیرهای آب شامل دما (متر میلی 2/0های به ابعاد  با چشمه
 Chironominae (5 هانوادزیر خ سه ،Chironomidaeاز خانواده  ،قاندازه گیری شد. در این تحقی (TOM)و مواد آلی کل 

در این تحقیق  معرفی شدهجنس  10 معرفی شدند.شناسایی و  (جنس 1) Tanypodinaeو  (جنس 4) Orthocladinae، (جنس
مربوط به  تراکممیانگین ، بیشترین ناسایی شدهش های جنسدر بین  .ندگردید گزارش و مصب دخانهرواین از برای اولین بار 

 بود. (عدد در مترمربع 5/45) Eukiefferiellaکمترین آن مربوط به جنس و  عدد در مترمربعOrthocladius (235 ) جنس
  که ایستگاه به طوری >p)05/0(داری را نشان داد  های مورد بررسی اختالف معنی در بین ایستگاه الروهاپراکنش مکانی این 

  و ایستگاهتعداد در مترمربع(  5/90±6/29) مصب  یستگاهبیشتری نسبت به اتعداد در مترمربع(  3/248±6/93)تراکم  رودخانه
الروهای بین تراکم  >p)05/0(داری  معنی اختالف پیرسون همبستگیآزمون  .داشتتعداد در مترمربع(  0±0) دریا

Chironomidae  ندی و مواد آلی کل(  نشان دادب شوری( و رسوب )دانهدر آب )دما و با عوامل محیطی.  
 

 ، دریای خزرتنکابن کیله چشمه ، Chironomidaeشناسایی، تراکم،  کلیدی: لغات
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 مقدمه
 3راسته دوباالن و 2رده حشرات متعلق به 1نواده شیرونومیدهخا

دگردیسی کامل با چهار دارای در چرخه زندگی خود که است 
آن  اول ةسه مرحل. باشند می 7بالغو  6، شفیره5، الرو4تخممرحله 

 شوند میهوازی  های بلوغ تبدیل به پشهمرحله در و  است یآبز
یکی از  ها میدهشیرونو. دنکن خارج از آب زندگی میو در 
گان کفزی  همهر بی گروه از درشت  ترین و متنوع ترین فراوان

در لب در بین حشرات آبزی اغلب به عنوان گروه غا و هستند

. (Epler, 2001)باشند  مطرح میهای آب شیرین  اکوسیستم
های آب  زیستگاهعالوه بر  و رنداداکنش جهانی پر ها شیرونومیده

 Orendt) حضور دارندشور هم  های آب لب شیرین در زیستگاه

et al., 2011).  و الروهای شیرونومیده به علت قابلیت سازگاری
، دمااز شرایط زیست محیطی مختلفی  در توانایی اکولوژیک

در  ،جریان و حاصلخیزی شوری، عمق، سرعت ،8اسیدیته
 ,.Armitage et al) گردند های آبی یافت می اکوسیستم

روهای خانواده ال دهد که بسیاری از تحقیقات نشان می .(1995
دن عناصر مغذی مهم مثل پروتئین دارا بوبه علت  شیرونومیده

و  توسط ماهیان کفزی، به میزان زیاد و هضم سریع و آسان
. (Ozkan et al., 2010) گیرند رار میق مورد تغذیهکفزی  نیمه
نیمکره شمالی کامالً شناخته  شیرونومیده در خانواده های گونه
و  Cranston (،1983و  1971) Oliver اند، در اروپا شده

و  Orendtو  Reiss  (1983)و  Pinder،(1983همکاران )
و  Oliver توسط و در آمریکای شمالی (2011همکاران )
 Kriegerو  Epler (2001،) Johnson (،1978همکاران )

(2005) ،Bolton (2012)  وKranzfelder (2012 )هایکلید 
به   ند.های خانواده شیرونومیده منتشر نمودالرو ازشناسایی 

ای شیرونومیده درآسیا، ه گونهرغم محدود بودن مطالعات  
استرالیا و  ژاپن هند، چین، در یا نسبتاً گستردهی ها بررسی

مطالعات ها نیز  های پیشین روس . در دههته استصورت گرف

اند  شیرونومیده انجام دادهخانواده  جامعی در مورد
(Konstantinov, 1968).  گونه الرو  8در دریای خزر

ثبت گردیده است )قاسم اف،  آب شیرین با منشأرونومیده شی

                                                           
 1

Chironomida  
2
 Insecta 

3 Diptera 
4 Eeg  

5
 Larva

  

6 Pupa
  

7 Adult  
8 pH 

به غیر های دریای خزر، ها در آب (. بر اساس مطالعات روس1994
 ،اند ای شیرین شده های رودخانهآب توسطقی که از مناط

 Clunio marinusو  Chironomus albidusهای  گونه
)بیرشتین و همکاران،  باشند ها می تر از سایر شیرونومیده فراوان
 مطالعاتدر حوضه جنوبی دریای خزر  ر ایران بویژهد .(1968

الروهای خانواده شیرونومیده صورت گرفته  اندکی در مورد
( در سواحل جنوبی 1381) کران ننه احمدی و موسوی. ستا

و همکاران  Chironomus albidus ،Taheriگونه دریای خزر 

و  Chironomus albidusدر خلیج گرگان نیز گونه ( 2012)
منتهی به رودخانه 18 ( در مصب1393اجانی و همکاران )زرمی

 یدهجنس از خانواده شیرونوم 26 ،در استان گیالندریای خزر 
در مطالعات انجام شده بر فون ماکروبنتیک در  د.ان معرفی کرده

های  های آبریز آن در دهه خزر و حوضه سواحل جنوبی دریای
 الرو این حشرات محدود به سطح خانواده  گذشته، شناسایی

(Chironomidae )( ؛ 1392روشن طبری و همکاران، بود
 (.Roohi et al., 2010 ؛1395علیزاده ثابت،  ؛1383اللویی، 

الروهای خانواده  در موردتری  مطالعات جامع در استان اصفهان
اولین برای  های بسیار زیادی جنسو صورت گرفت  شیرونومیده

 جنس 27رود  ی گردیدند. در رودخانه زایندهبار در ایران معرف
(Ebrahimnezhad and Fakhri, 2005) در رودخانه ،

(، در 1390راهیم نژاد، جنس )اله بخشی و اب 33گلپایگان 
( و در 1393جنس )کرمی و همکاران،  39رودخانه ماربر 

 Ebrahimnezhad and) جنس 35رودخانه گلپایگان 

Allahbakhshi, 2013 )اند.  اده شیرونومیده گزارش شدهاز خانو
Rajabipour ( 2011و همکاران)،  با آب  استخرهای خاکیدر

شهر بافق  گرم در لیتر( 22/9 شوری میانگین ساالنهلب شور )
 )میانگین کلرا  Chironomus aprilinusگونه  ،یزداستان 
 . گزارش کردندعدد در مترمربع(  8800
جوامع درشت  بررسی لیمنولوژیکحاصل  پژوهشاین 

کیله تنکابن  گان کفزی در مصب رودخانه چشمه همهر بی

د حالروهای خانواده شیرونومیده در  باشد که در این راستا می

در ارتباط با  هاپراکنش و تراکم آنو  ندجنس شناسایی گردید

 و در رسوب شاملشامل دما و شوری  عوامل محیطی در آب

  مورد بررسی قرار گرفت.10(TOM) و مواد آلی کل 9بندی دانه

 

 

                                                           
9
 Grain size  

10
 Total Organic Matter 
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 کار  مواد و روش
 و نسبتاً مهم، پرآب های دائمی کیله از رودخانه رودخانه چشمه
ن قرار دارد. و در شهر تنکاب است دریای خزر حوضه جنوبی

بار در یک سال به صورت دو ماه یک برداری به مدت نمونه
 اردیبهشت، تیر و شهریور و 1393 ، دی و اسفندآبانهای  ماه

در S2 در اکوسیستم رودخانه،  S1در سه ایستگاه ) 1394
 در اکوسیستم دریا( با استفاده از S3اکوسیستم مصب و 

)با سطح مقطع  Van Veenمدل  (Grab) بردارهای گرب نمونه

  (Surber) و سوربر ای ماسه مترمربع( برای بسترهای نرم 03/0
 2/0به ابعاد  های مترمربع با چشمه 1/0با سطح مقطع 

در سه تکرار انجام سخت قلوه سنگی متر( برای بسترهای  میلی
موقعیت جغرافیایی 1موقعیت مکانی و جدول  1شکل  .شد

نشان  کیله رودخانه چشمه دررا  برداری نمونههای  ایستگاه
 54نمونه رسوب ) 162در این تحقیق  ،به طور کلیدهد.  می

 108و  الروهای شیرونومیدهجهت بررسی  نمونه رسوب زیستی
( بندی و مواد آلی کل جهت بررسی دانه زیستیغیر رسوب نمونه

 سوبر های نمونه آوری گردید. جمعبرداری  ی نمونهها از ایستگاه
 5محلول فرمالین  پس از افزودن  جهت نگهداری اولیه زیستی
 In) برداری نمونه  در محل( Wildsmith et al., 2011) درصد

situ)  ،مرکز تحقیقات ماهیان  شناسی به آزمایشگاه بنتوز

 استاندارد های الک توسط و ندمنتقل گردید سردآبی کشور
(ASTM )الروهای  ترم میلی 25/0و  5/0 ،1های  با چشمه

درصد  70سازی و سپس در اتانولشیرونومیده از رسوبات جدا
 .(Wildsmith et al., 2011)نگهداری شدند 

 

 
 ( 1393-94هاي مورد مطالعه ) کيله تنکابن و ایستگاه : موقعيت مکاني مصب چشمه1شکل 

Figure 1: Locality of Tonekabon Cheshmeh Kileh estuary and studied stations (2014-2015). 

 

 کيله تنکابن برداري در مصب چشمه هاي نمونه : مشخصات و موقعيت جغرافيایي ایستگاه1جدول 
Table 1: characteristics and geographic locations of sampling stations in Tonekabon Cheshmeh Kileh estuary. 

 نوع بستر برداري محل نمونه بع آبينوع من (E)طول شرقي  (N)عرض شمالي  شماره ایستگاه

S1 ''9/11 '41 º 36 ''4/55 '23 º51 سنگی، پوشش گیاهی قلوه رودخانه شیرین آب 

S2 ''2/22 '41 º 36 ''7/8 '24 º51 سنگی، شنی قلوه مصب شور نیمه لب 

S3 ''9/39 '41 º 36 ''3/26 '24 º51 ای ماسه دریا شور لب 

 
های مختلف  میده از نمونهجهت شناسایی الروهای شیرونو

الروها الم تهیه شد. ابتدا جهت شفاف شدن الروها و رویت 
برای مدت چند ساعت تا ها  نمونه داخلی آنها، های آسانتر اندام

 Amman’s lactophenol شفاف کننده چند روز در محلول
جهت بررسی قطعات  سپس. (Smith, 2001) ندشد قرار داده

در زیر  الروها،ایی بدن های انته اندامدهانی و 
کپسول سر از  (SMZ800مدل  Nikonاستریومیکروسکوپ )

و با د های جداگانه ثابت ش هر قطعه بر المتنه جدا گردید و 
مجهز به دوربین  E200مدل Nikon) استفاده از میکروسکوپ

 ، بررسی(Nikon DIGTAL SIGHT DS-Fi1 مدل دیجیتال
آرواره پایین، پیش آرواره، کپسول سر )آرواره باال،  های اندام
های انتهایی  و اندامفارنژیس( شاخک، پکتن اپی  زبان، چانه،
  (Mentum) ها در چانه شکل و تعداد دندان صورت گرفت. بدن

. سایی الروها بسیار حائز اهمیت استدر شنا  (Ligula) و زبان
کلیدهای شناسایی معتبر تا سطح جنس  ها با استفاده از نمونه

 Oliver et al., 1978 ; Johnson and)شدند شناسایی

Krieger, 2005 ; (Eplre, 2001 ; Madden, 2010 ; 
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Orendt et al., 2011 ; Bolton, 2012 ; Kranzfelder, 

2012  . 
 بندی ارائه شده توسط طبق کالس رسوبات بستربندی  دانه

Wentworth (1922)( 063/0میلی متر(، ماسه ) 2<: گراول-
میلی متر( و رس  063/0-004/0(، سیلت )میلی متر 2
ت و در نهایت به صورت میلی متر( انجام گرف 0002/0-004/0)

 Patricio et) تشکیل دهنده هر نمونه بیان گردیددرصد اجزای 

al., 2012). متر  میلی 2تر از ذرات رسوب بزرگ بندی دانه

و متر  میلی 2با چشمه  (ASTM) استاندارد ( توسط الکگراول)
متر )ماسه، سیلت و رس( به  میلی 2ات رسوب کوچکتر از ذر

(Densimetry) روش هیدرومتری
 ,Buchanan) صورت گرفت 

در رسوب به روش کاهش وزن طی  مواد آلی کل .(1984
گیری شد.  اندازه (Weight lost during ashing) سوزاندن

 80)دمای  در آون طبق این روش نمونه رسوب خشک شده
 توزینگرم  میلی 1ساعت( با دقت  24د به مدت اگر درجه سانتی

گراد به  تیدرجه سان 550سپس در کوره الکتریکی در دمای و 
اختالف وزن د. یگردوزن دوباره  و ساعت سوزانده شد 2مدت 

 دیان شب (% TOM) نمونه رسوب به صورت درصد
(Wildsmith et al., 2011 .)  

یرهای فیزیکی و های زیستی، متغ برداری  همزمان با نمونه
توسط  در محل شوری و دماشامل  مجاور بستر شیمیایی آب

گیری  اندازه HQ40dمدل  HACHمتر پرتابل  دستگاه مولتی
استفاده  SPSS 22ها از برنامه  جهت تجزیه و تحلیل داده .ندشد

ها از طریق آزمون کولموگروف  گردید. نرمال بودن داده
از آزمون آنالیز نرمال  های داده برایشد.  اسمیرنوف بررسی

ها و از تست دانکن  جهت مقایسه میانگین( ANOVA) واریانس
بین متغیرهای ( >05/0p) دار جهت ارزیابی ارتباط معنی

های مورد بررسی استفاده  ها و ماه ستگاهمحیطی و زیستی در ای
 الروهای شیرونومیدهگردید. جهت بررسی همبستگی بین تراکم 

ها از  به نرمال بودن و کمّی بودن داده وجهبا عوامل محیطی با ت
توسط . رسم نمودارها استفاده شدآزمون همبستگی پیرسون 

 انجام گرفت. Microsoft Office Excel 2010 افزار نرم
 

 نتايج
درجه  2/18±2/0در این بررسی میانگین ساالنه دمای آب 

های  میانگین دمای آب در بین ماه دست آمد.ب سانتیگراد
بطوریکه ، (>05/0p) نشان دادداری  برداری اختالف معنی نمونه

 درجه 1/10±08/0دمای آب در اسفند ماه با میانگین  کمترین

 5/29±8/0آن در تیر ماه با میانگین  بیشترینو  سانتیگراد
 .(2)شکل  شدگیری  درجه سانتیگراد اندازه

رودخانه  شیرین برداری، ایستگاه آب های نمونه در بین ایستگاه
(S1) ( کمترین میانگین ساالنه شوریg/l 0ایستگاه لب ،)  شور
( و g/l 2/1±6/6میانگین شوری در حد متوسط ) (S2) مصب

 g/lبیشترین میانگین ساالنه شوری )  (S3)شور دریا ایستگاه لب
( را دارا بودند. میانگین شوری آب در بین 05/0±3/10

 داری نشان داد نیبرداری اختالف مع های نمونه ها و ماه ایستگاه

(05/0p<) بطوریکه در ایستگاه مصب(S2)   بیشترین میانگین
( و کمترین آن در اردیبهشت ماه g/l 5/1±8شوری در تیر ماه )

(g/l 8/0±8/5و در ایستگاه دریا )(S3)   بیشترین میانگین
( و کمترین آن در اسفند g/l 06/0±6/11شوری در تیر ماه )

 (.3ردید )شکل ( ثبت گg/l04/0±2/9 ماه )

 94/1±004/0آلی رسوبات بستر  میانگین ساالنه درصد مواد
ها و  بدست آمد. میانگین موادآلی رسوبات بستر در بین ایستگاه

(، >05/0pداری نشان داد ) برداری اختالف معنی های نمونه ماه
با میانگین  S2در دی ماه در ایستگاه  TOMبطوریکه حداقل 

با  S3ثر آن در تیر ماه در ایستگاه درصد و حداک 003/0±08/1
  (.4)شکل درصد اندازه گیری شد  78/3±006/0میانگین 

دو نوع  ،بندی رسوبات نتایج حاصل از بررسی دانهبا توجه به 
)سیلت و رس(  ( و ریز دانهو ماسه بستر درشت دانه )گراول

 که از محیط رودخانه به سمت محیطبطوری مشاهده گردید.
. (2)جدول  دش می دانه بیشترریز رسوباتد درصدریا  مصب و

 (S2)و مصب  (S1)رودخانه  های در ایستگاهبافت رسوبات بستر 
 (S3)دانه ماسه گراولی و در ایستگاه دریا  رسوبات درشت

 .بود دانه ماسه سیلتیریزرسوبات 

شیرونومیده در خانواده زیر 3از  جنس 10 مطالعه حاضردر 
شناسایی کیله تنکابن  چشمه رودخانه و مصب های اکوسیستم

 ،Chironomus ،Cryptochironomusهای  که جنس ندگردید

Paratendipes ،Polypedilum و Tanytarsus  متعلق به زیر
، Cricotopusو جنس های  Chironominaeخانواده 

Eukiefferiella ،Orthocladius و Rheocricotopus  متعلق
متعلق  Procladiusس و جن Orthocladiinaeبه زیر خانواده 
 (. 5)شکل  بودند Tanypodinae به زیر خانواده
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 کيله تنکابن برداري در مصب چشمه هاي مختلف نمونه ها و ماه انحراف معيار( دماي آب برحسب ایستگاه ±: مقایسه ميانگين )2شکل 

 (. >05/0pها است ) دار در بین میانگین حروف نامتشابه بیانگر اختالف معنی 
Figure 2: Comparison of average (± SD) of water temperature in sampling stations and months in Tonekabon Cheshmeh Kileh 

estuary. Different letters indicate significant differences among averages (p<0.05). 
 

 
 کيله تنکابن.  برداري در مصب چشمه هاي مختلف نمونه ها و ماه ب ایستگاهانحراف معيار( شوري آب برحس ±: مقایسه ميانگين )3شکل 

 (.>05/0pها است ) دار در بین میانگین حروف نامتشابه بیانگر اختالف معنی
Figure 3: Comparison of average (± SD) of water salinity in sampling stations and months in Tonekabon Cheshmeh Kileh estuary. 

Different letters indicate significant differences among averages (p<0.05). 
 

 
کيله تنکابن  برداري در مصب چشمه هاي مختلف نمونه ها و ماه انحراف معيار( درصد موادآلي رسوبات بستر برحسب ایستگاه ±: مقایسه ميانگين )4شکل 

 (.>05/0pها است ) ار در بین میانگیند حروف نامتشابه بیانگر اختالف معنی .
Figure 4: Comparison of average (± SD) of sediment TOM percentage in sampling stations and months in Tonekabon Cheshmeh 

Kileh estuary. Different letters indicate significant differences among averages (p<0.05). 

 
 Rheocricotopusو Polypedilum ،Procladius های جنس

های  و جنس(S1)  رودخانه شیرین آب منحصراً در ایستگاه
Chironomus ،Cryptochironomus ،Paratendipes ،

Cricotopus ،Eukiefferiella ،Orthocladius  و
Tanytarsus آب  شیرین در ایستگاه آب عالوه بر ایستگاه

مشاهده نیز گرم در لیتر  5-8با دامنه (S2)  مصبشور  لب
باشد.  ها می جنسیوری هالین بودن این  نشانگردند که ش

با دامنه  (S3) دریا شور لبآب  در ایستگاهالروهای شیرونومیده 
 اند.  مشاهده نشدهگرم در لیتر  9-5/11شوری 

 عدد الرو شیرونومیده 5552در این مطالعه  ،کلی طور  به
در  های شیرونومیده جنسکم تراشناسایی و شمارش گردید. 

داری نشان  معنی  برداری اختالف های نمونه ها و ایستگاه بین ماه
مربوط به  میانگین تراکم حداکثر بطوریکه ،(>05/0pداد )

، در آبان ماه S1در ایستگاه  Orthocladiusجنس 
 مربوط به و حداقل آن (تعداد در مترمربع 3/460±2/1000)

 1/11±/5ماه ) شهریور، در S2گاه در ایست Cricotopusجنس 
 (. 3)جدول  بود تعداد در مترمربع(
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 هاي نمونه برداري در مصب چشمه کيله تنکابن ها و ماه : مقادیر ميانگين درصد دانه بندي رسوبات بستر برحسب ایستگاه2جدول 
Table 2: Average  of sediment grain size percentage in sampling stations and months in Tonekabon Cheshmeh Kileh estuary 

  گراول ماسه سيلت رس
S3 S2 S1 S3 S2 S1 S3 S2 S1 S3 S2 S1  

 آبان 5/36 8/30 0 6/46 4/63 84 6/11 4 7/9 2/5 6/1 2/6

 دی 5/35 4/35 0 5/53 1/57 84 2/7 6/4 7/10 7/3 8/2 2/5

 اسفند 8/33 7/28 0 7/47 6/60 7/75 1/11 3/7 4/16 4/7 2/3 6/7

 اردیبهشت 7/21 5/18 0 4/60 75 3/77 6/11 2/4 2/14 3/6 2/2 4/8

 تیر 03/0 06/0 0 2/73 2/86 8/42 4/18 9 4/38 3/8 7/4 7/18

 شهریور 8/13 8/9 0 2/60 75 7/79 5/16 3/11 8/12 4/9 9/3 4/7

 

 
( Bچانه در قسمت کپسول سر،  هاي با شکل دندان Chironomusجنس ( A: تصویر الروهاي شيرونوميده شناسایي شده در مطالعه حاضر 5شکل 

Polypedilum هاي چانه در قسمت کپسول سر،  با شکل دندانC ) Orthocladiusهاي چانه در قسمت کپسول سر،  با شکل دندانD)Procladius   با شکل

 هاي زبان در قسمت کپسول سر.  دندان
Figure 5: illustration of identified Chironomidae larvae in present study (A: Chironomus genus with mentum teeth in head capsule, 

B: Polypedilum genus with mentum teeth in head capsule, C: Orthocladius genus with mentum teeth in head capsule, D: Procladius 

genus with ligula teeth in head capsule.  

 
دارای  Orthocladius جنس های شناسایی شده الروبین در 

 S1 (6/93±3/248در هر دو ایستگاه بیشترین میانگین تراکم 

 تعداد در مترمربعS2 (6/29±5/90 )و ( تعداد در مترمربع
 Tanytarsusهای  جنس .(6 )شکل بود ها نسبت به سایر جنس

و  تعداد در مترمربعS1 (2/19±4/94 )در ایستگاه 
Cryptochironomus  در ایستگاهS2 (3/22±8/38  تعداد در

ها  کمترین میانگین تراکم نسبت به سایر جنسدارای  مترمربع(
پراکنش مکانی الروهای شیرونومیده در بین (. 6بودند )شکل 

 ،(>05/0pداری داشت ) برداری اختالف معنی های نمونه ایستگاه
 S1یستگاه بطوریکه میانگین ساالنه تراکم الروها در ا

 S2تعداد در مترمربع( بیشتر از ایستگاه  6/93±3/248)
هیچ  S3تعداد در مترمربع( بود و در ایستگاه  6/29±5/90)

های  ماه تمامیدر (. 3جدول ای مشاهده نشد ) نمونه
)رودخانه( تراکم بیشتری نسبت به  S1برداری ایستگاه  نمونه

های  در بین الرو )دریا( داشتند. S3)مصب( و  S2های  ایستگاه
در  Cricotopusو  Chironomusهای  شناسایی شده جنس

 جنس اما ،ندبرداری حضور دائم داشت های نمونه تمام ماه
Eukiefferiella   حضور  (اسفند و اردیبهشت) ماه 2تنها در

پراکنش زمانی الروهای شیرونومیده در بین  (.7داشت )شکل 
 ،(>05/0pاری نشان داد )د برداری اختالف معنی های نمونه ماه

ماه  بطوریکه بیشترین میانگین تراکم الروها در اسفند
تعداد در مترمربع( و کمترین آن در شهریور ماه  133±320)
 (.3)جدول تعداد در مترمربع( مشاهده گردید  9/9±9/25)
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 کيله تنکابن چشمه  برداري در مصب هاي نمونه ماه ها و الروهاي شيرونوميده برحسب ایستگاه)تعداد در مترمربع( : تغييرات تراکم 3جدول 

 انحراف معيار( ±)ميانگين  
Table 3: Density changes (ind./m2) of Chironomidae larvae in sampling stations and months in Tonekabon Cheshmeh Kileh estuary 

(mean±standard deviation) 
 جنس ایستگاه آبان دي اسفند اردیبهشت تير شهریور ميانگين کل

3/95±6/281 E9±3/33a E11± 3/33a D86±267a B149±470c C100±320b A 216±6/566 c S1 

Chironomus 50±3/150 - - C 33±67cd A 3/91 ±300d B52±6/166ef C 5/23±7/66h S2 
- - - - - - - S3 

18±1/111 - - A 33±100 bc A11±3/133h A10±100f - S1 

Cryptochironomus 3/22±8/38 - - A33±4/44d - A11±3/33g - S2 
- - - - - - - S3 

2/82±5/255 - - - A191±410c B 10±190de B 46±6/166ef S1 
Paratendipes 

 
57±6/166 - - - - B 37±3/133f A 1/77±200e S2 

- - - - - - - S3 

83±8/215 - C 8±3/33a A123±300 a B 90±250e AB 111±280bc - S1 
Polypedilum 

 
- - - - - - - S2 
- - - - - - - S3 

2/19±4/94 - - C 14±3/33 d - A 10±150ef B 3/33±100gh S1 

Tanytarsus 7/14±50 - - - - A 8 ± 3/33  g A 5/21 ± 7/66h S2 
 - - - - - - S3 

125±325 E13±3/33a DE18±7/66a D 33±100 bc B230±570a C100±450 a A356±3/733b S1 
Cricotopus 

 
2/43±8/114 C 5/7±1/11a - - A 89±200fg B 33±3/133f - S2 

- - - - - - - S3 

1/69±6/206 - - B 33± 133 b A 105±280de - - S1 
Eukiefferiella 

 
44±3/133 - - - A 44±133 h - - S2 

- - - - - - - S3 

4/273±555 - - D 33±100 bc B 457±690b C 143±430  a A 460±1000a S1 

Orthocladius 
1/47±9/199 - - - A 70±233  ef A 55± 3/233cd 

B 
6/15±3/133fg S2 

- - - - - - - S3 

8/21±4/154 - - - A22±160 gh A 20±170ef 
A 

4/23±3/133fg S1 
Rheocricotopus 

 
- - - - - - - S2 
- - - - - - - S3 

149±3/283 - - - A 178±330d B 109±220d A 3/160±300d S1 

Procladius 
- - - - - - - S2 
- - - - - - - S3 

 ميانگين کل 3/171±1/315 54±8/202 133±320 47±1/127 4/12±4/44 9/9±9/25 3/71±5/172

ها و حروف کوچک انگلیسی  کننده تغییرات در بین ماه سی )افقی( بیان(. حروف بزرگ انگلی> 05/0pهاست ) دار در بین میانگین حروف نامتشابه بیانگر اختالف معنی

 : دریا(. S3 : مصب و S2 : رودخانه، S1 باشند.  ) برداری می های نمونه کننده تغییرات در بین  ایستگاه )عمودی( بیان

 
الروهای بین تراکم  (>05/0p)داری  همبستگی معنی

 (،4گردید )جدول  با متغیرهای محیطی مشاهدهشیرونومیده 
 (TOM)مواد آلی کل  با گراول والروها بطوریکه تراکم 

رس و ماسه، سیلت ،با دما، شوری همبستگی مثبت اما

تراکم  ،در بین متغیرهای محیطی .همبستگی منفی داشتند
ماسه با دار نسبتاً قوی و  مثبت معنیگراول همبستگی  الروها با

 داشتند. قوی  دار نسبتاً و دما همبستگی منفی معنی
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 کيله تنکابن.  هاي شيرونوميده بر حسب ایستگاه در مصب چشمه : ميانگين ساالنه تراکم جنس6شکل 

  (.>05/0pها است ) دار در بین میانگین حروف نامتشابه بیانگر اختالف معنی
Figure 6: Annual average density of Chironomidae genera in sampling stations in Tonekabon Cheshmeh Kileh estuary. Different 

letters indicate significant differences among averages (p<0.05).  
 

 
 کيله تنکابن.  برداري در مصب چشمه هاي نمونه هاي شيرونوميده بر حسب ماه : ميانگين تراکم جنس7شکل 

 (.>05/0pها است ) گیندار در بین میان حروف نامتشابه بیانگر اختالف معنی
Figure 8: Density average of Chironomidae genera in sampling months in Tonekabon Cheshmeh Kileh estuary. Different letters 

indicate significant differences among averages (p<0.05).  

 
 ي شيرونوميده و متغيرهاي محيطي در آب و رسوب: مقدار ضریب همبستگي پيرسون بين تراکم الروها4جدول   

Table 4: Pearson’s correlation coefficient between density of Chironomidae larvae and environmental variables in water and 

sediment. 

 متغيرهاي محيطي آب متغيرهاي محيطي رسوب
 

 دما شوري TOM گراول ماسه سيلت رس

 تراکم الروها -454/0* -257/0* 286/0* 484/0* -616/0* -061/0 -005/0

 دار است. معنی 05/0*  در سطح       

 
 بحث

کیله تنکابن در  رودخانه و مصب چشمه در بررسی لیمنولوژیک
های خانواده شیرونومیده  امتداد سواحل ایرانی دریای خزر جنس
مصب  شور رودخانه و که قبالً از فون آب شیرین و لب

در این  د.یافت شدن ،ندگزارش نشده بودکیله تنکابن  چشمه
و Chironominae) ، Orthocladiinaeزیرخانواده  3مطالعه 

(Tanypodinae 10  جنس از خانوادهChironomidae 
جنس  5با  Chironominaeزیرخانواده . ندشناسایی گردید

 دارایجنس  1با  Tanypodinaeو زیرخانواده بیشترین تنوع 
بیشترین  Orthocladiinaeزیرخانواده  ند.کمترین تنوع بود

  .بودند تراکمکمترین دارای  Tanypodinaeزیرخانواده و  تراکم
، بیشترین میانگین تراکم الروهای طبق نتایج این تحقیق

های سرد سال )آبان تا اسفند( و کمترین آن  شیرونومیده در ماه
به  شاید که شاهده گردیدسال )تیر و شهریور( مهای گرم  در ماه

داری  همبستگی منفی معنی تراکم این الروها همین دلیل
(05/0P<) الروهای نوسانات فراوانی  .ندا دمای آب نشان دادب
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های مختلف متأثر از چرخه  بستر در ماهدر رسوبات  دهشیرونومی
های سرد سال  باال بودن تراکم آنها در ماهباشد.  آنها می زیستی

مستان گذرانی الروها در رسوبات بستر و کاهش مربوط به ز
رشد و تکامل الروها های گرم سال مربوط به  در ماه تراکم آنها

مهاجرت عمودی الروها از رسوبات بستر و در اثر افزایش دما و 
ن به حشره بالغ و خارج شدن از تغییر شکل دادن و تبدیل شد

 .(Panatta et al., 2006) آب است
، الروهای شیرونومیده در هر دو اکوسیستم آب مطالعه حاضردر 

گرم در  5-8شور مصبی با دامنه شوری  و لب  شیرین رودخانه
دهنده یوری هالین  لیتر مشاهده گردیدند که نشان

euryhaline)) باشد. اما در اکوسیستم  بودن این الروها می
الرو گرم در لیتر  9-5/11شور دریایی با دامنه شوری  لب

عامل محدود کننده پراکنش این مشاهده نگردید. ه شیرونومید
 8های دریایی شاید عدم تحمل شوری بیشتر از  در محیط الروها

یا  عدم توانایی در تنظیم فشار اسمزیبه دلیل و گرم در لیتر 
عدم تمایل به زندگی در بسترهای ریز دانه ماسه سیلتی 

واده های خان گونه اکثر . (Santos and Konig, 2013)باشد
از کنند و  را تحمل میشوری محدودۀ وسیعی از  شیرونومیده

 Rawson and)باشند  می شور اصلی فون آب لب های گروه

Moore, 1944) .شیرونومیده دارای پراکنش جهانی روهای ال
های آبی شامل نهرها،  معموالً در تمام اکوسیستم و هستند

 حضور دارندها  ها و مصب تاالبها،  ها، دریاچه رودخانه
(Veeramani et al., 2016; Lloret et al., 2008) . بر اساس

؛ 1968)بیرشتین و همکاران،  دریای خزر محققان درمطالعات 
زاجانی و رمی؛ 1381 ؛ احمدی و موسوی،1994قاسم اف، 

الروهای خانواده  (Konstantinov, 1968؛ 1393 ،همکاران
از  گرم در لیتر( 12-13)با شوری  شیرونومیده در ناحیه دریا

و آب شیرین  مصب ناحیه ای کمتری نسبت به تنوع گونه
 . برخوردارند

روهای شیرونومیده در ، تراکم الپژوهشبا توجه به نتایج این 
تعداد در مترمربع(  3/248±6/93) آب شیرین رودخانه  ایستگاه

تعداد در  5/90±6/29شور مصب ) های آب لب تر از ایستگاهبیش
بوده است  تعداد در مترمربع( 0 ± 0و دریا )مترمربع( 

(05/0p<)های کم قسمتآب شیرین در  های . بستر ایستگاه  
اما بستر های گیاهی  عمق حاشیه رودخانه دارای پوشش

جه با تو های گیاهی بودند. شور فاقد پوشش بهای آب ل ایستگاه
به  الروهاوابستگی این یر محققان که به نتایج مطالعات سا

شاید دلیل اصلی افزایش ، را مطرح کردند های گیاهی گاهزیست
های  های آب شیرین وجود زیستگاه در ایستگاه الروهاتراکم 

شور فقدان این  های آب لب گیاهی و کاهش آن در ایستگاه
 ;Ebrahimnezhad and Fakhri, 2005)باشد  ها زیستگاه

Tokeshi, 1986; Pinder, 1986; Mason and Bryant, 

 ،به همین دلیل است که در مطالعه حاضر احتماالً (.1975
داری  همبستگی منفی معنی با شوریالروهای شیرونومیده 

(05/0p<) داشتند (Konstantinov, 1968).   
( و و ماسه در مطالعه حاضر، دو نوع بستر درشت دانه )گراول

بافت رسوبات بستر در  ریز دانه )سیلت و رس( مشاهده گردید.

رسوبات درشت دانه  (S2)و مصب  (S1)های رودخانه  ایستگاه
رسوبات ریز دانه ماسه  (S3)و در ایستگاه دریا ی ماسه گراول

های  های مورد بررسی، ایستگاه در بین ایستگاهسیلتی بود. 
تری نسبت به  ای و مصبی رسوبات دانه درشت رودخانه
تواند به دلیل تالطم و  های دریایی داشتند که می ایستگاه

ای و مصبی باشد که  های رودخانه ناپایداری بستر در ایستگاه
 در شود. مانع از ترسیب ذرات ریز دانه )سیلت و رس( می

های دریایی به دلیل فاصله داشتن از ساحل و واقع  ایستگاه
شرایط محیطی پایدارتر، ذرات  شدن در عمق بیشتر و دارا بودن

نتیجه رسوبات  و در یافتنددانه فرصت کافی جهت ترسیب ریز
ها در طول سال  یکدست و دانه ریزتری نسبت به سایر ایستگاه

  . (McLachlan and Brown, 2006)داشتند
McLachlan و Brown (2006) ، عواملی مانند تاثیر امواج
های پایین دست مصب، افزایش تالطم و ناپایداری  دریا در بخش

نه به مصب و بستر، بار باالی ذرات معلق وارد شده از رودخا
نهایتاً سرعت ته نشینی انواع ذرات را جزء مهمترین عوامل 

های مصبی  گذار در توزیع و پراکنش ذرات رسوب در محیط تاثیر
های  عنوان کردند. الروهای خانواده شیرونومیده بیشتر زیستگاه

 ,Pinder) دهند ترجیح می با پوشش گیاهیرا  با بسترهای نرم

اغلب در بسترهای اورتوکالدینه  وادهخانزیرهای  جنس. (1986
 ,Tokeshi) دنکن گیاهی زندگی می دارای پوششسنگی 

1986) .Amorim ( و 2004و همکاران )Sanseverino و 
Nessimian (2001)،  های  جنسگزارش کردند که

Cryptochironomus  وPolypedilum  مناطقی که بستردر 
 د.هستن ساکناست  (arenaceous substrate)ای  ماسه

Henriques-Oliveira گزارش کردند که  ،(2003) و همکاران
ای  ها در بسترهای ماسه ای شیرونومیده کمترین غنای گونه

بین  همبستگی منفی، Santos (2013)و  Konigمشاهده شد. 
 ،Larsia)پودینه  زیر خانواده تانیهای  برخی تاکسون
Labrundinia و Pentaneura )اهده مش ای و بستر ماسه

که زیر خانواده  نشان دادWiederholm  (1983 )ولی .نمودند
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حضور دارند. ای  پودینه با فراوانی باال در بسترهای ماسه تانی
Konig  وSantos (2013 ) های  جنسگزارش نمودند که

Chironomus، Cryptochironomus، Polypedilum، 
Rheotanytarsus، Cricotopus،Rheocricotopus ، 

Thienemanniella و Tanytarsus سنگی، ی بسترها در
با  و غیر آلی( ای، مواد آلی )دتریتوس( و ترکیبی )مواد آلی ماسه

عدد   500)بیش از  تا زیاد مربع(عدد در متر 0-20فراوانی کم )
 حضور دارند.در مترمربع( 

های مورد بررسی، ایستگاه  در بین ایستگاهدر مطالعه حاضر، 
 بود. الروها بیشترین تراکمدارای اسه گراولی م رودخانه با بستر

بندی رسوبات بستر  تراکم الروهای شیرونومیده با دانه
ا گراول ، بطوریکه بدنشان دا (>05/0p)داری  همبستگی معنی

 همبستگی ، سیلت و رسدار و با ماسه معنیمثبت همبستگی 
بیشتر  الروهااین  که توان نتیجه گرفت که می داشتمنفی 
ه بسترهای ریز درشت دانه )ماسه گراولی( را نسبت بی بسترها

 .(Tokeshi, 1986) دهند ترجیح می دانه )ماسه سیلتی(
تواند به  همبستگی منفی تراکم الروهای شیرونومیده با ماسه می

که فاقد   (S3)دریایی  دلیل باال بودن درصد ماسه در ایستگاه
نتایج مطالعه با توجه به باشد.  ،الروهای شیرونومیده بودند
توان دریافت که الروهای خانواده  حاضر و سایر محققان می

قادر به از ریز تا درشت دانه  در بسترهای مختلفیشیرونومیده 
اما در بسترهای دارای زیستگاه گیاهی دارای  ،زندگی هستند

  تنوع و تراکم بیشتری هستند.
در بین  TOMدر مطالعه حاضر میانگین ساالنه درصد 

داری نشان داد  برداری اختالف معنی های نمونه اهایستگ
(05/0p<)بیشترین درصد  دریا  ، بطوریکه ایستگاهTOM ،

کمترین دارای  مصب  در حد متوسط و ایستگاه  رودخانه  ایستگاه
. با توجه به این که مواد آلی در بستر به عنوان بود TOMدرصد 

 لذا ،دندگر گان کفزی محسوب می مهره مواد غذایی برای بی

 ;Lu, 2005) شود افزایش تراکم آنها می سبب افزایش مواد آلی

Rozali Othman et al., 2002)به همین دلیل تراکم  ؛
الروهای شیرونومیده با درصد مواد آلی همبستگی مثبت نشان 

آلی بیشتری نسبت مواد   رودخانه  ایستگاه در مطالعه حاضرداد. 
تراکم بیشتر الروها در آن  ،بنابراینداشت و  مصب به ایستگاه

 وجود داشت.
 در موجود آلی مواد میزان با رسوبات بندی دانه بین اندازه

 شدن کوچکتر با ،در واقع دارد. وجود معکوس رابطه رسوبات یک

آلی  مواد داری نگه برای رسوبات توانایی بندی رسوبات، اندازه دانه
باال بودن  . در مطالعه حاضر،(Gray, 1981)یابد  می افزایش

بندی ریز )ماسه سیلتی(  به دانه دریا  در ایستگاه TOMدرصد 
رسوبات بستر و پایداری بیشتر شرایط محیطی که باعث ترسیب 

 TOMارتباط دارد. کم بودن درصد  ،شود ذرات آلی در بستر می
بندی درشت رسوبات بستر )ماسه  به دانه مصب  در ایستگاه

طم آب و برخورد امواج با بستر گراولی( در کنار آشفتگی و تال
که باعث جدا شدن ذرات آلی از بستر و معلق شدن در ستون 

 باشد. مربوط می ،شود آب می
از برای اولین بار های خانواده شیرونومیده  جنس این پژوهش در

 کیله تنکابن شور رودخانه و مصب چشمه فون آب شیرین و لب
الروهای اکم تر گردید.معرفی  )حوضه جنوبی دریای خزر(

با اختالف   در اکوسیستم آب شیرین رودخانهشیرونومیده 
شور مصب  بیشتر از اکوسیستم آب لب (>05/0p) داری معنی
شور دریا مشاهده  در اکوسیستم آب لب این الروهابود. 

تراکم میانگین بیشترین های مورد بررسی،  . در بین ماهندنگردید
ر شهریور ماه مشاهده ماه و کمترین آن د اسفنددر الروها 

جنس گردید. در بین عوامل محیطی مورد بررسی، شوری آب و 
 ی شیرونومیدهالروهارا در پراکنش  بیشترین تأثیر رسوبات بستر

 داشتند. 
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Abstract 

Considering the importance of estuaries as sensitive ecological areas and temporary habitat of many 

aquatic animals and also importance of Chironomidae larvae in the food chain and fish feeding, 

density and distribution of the chironomid larval and their relationship with environmental factors in 

Cheshmeh Kileh estuary of Tonekabon (South Caspian Sea basin) were investigated. Bimonthly from 

November 2014 to September 2015, in three stations (S1 in the river environment, S2 in estuary 

environment and S3 in the marine environment) samples were collected using Van Veen grab (0.03 

m
2
) and Surber (0.1 m

2
, 0.2 mm-mesh size) with three replicates. Environmental factors of water 

including temperature and salinity and sediment relevant factors such as grain size and total organic 

matter percentage (TOM) were measured. In the present study, three subfamilies were identified, 

including Chironominae (5 genera), Orthocladinae (4 genera) and Tanypodinae (1 genera). 10 genera 

were reported from the river and estuary of cheshmeh Kileh for the first time. Among identified 

genera, the highest and lowest average densities were related to Orthocladius (235 ind. m
-2

) and 

Eukiefferiella (45.5 ind. m
-2

), respectively. Results of monthly distribution showed that the highest and 

lowest densities of chironomid larval were in March (320±133 ind. m
-2

) and in September (33.3±11 

ind. m
-2

) respectively which were significantly different, by Duncan's test (p<0.05). Among sampling 

stations, river station (S1) showed higher density (248.3±93.6 ind. m
-2

) than estuary station (S2) 

(90.5±29.6 ind. m
-2

) and marine station (S3) (0±0 ind. m
-2

) which were significantly different (p<0.05). 

A significant Pearson correlation (p<0.05) between the density of chironomid larvae and 

environmental factors of water and sediment was found. 

 

Keywords: Identification, density, Chironomidae, Cheshmehkileh of Tonekabon, Caspian 

Sea. 
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