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 9311 اردیبهشتتاریخ پذیرش:            9313 بهمنتاریخ دریافت: 
 

 چکیده

های در آب آبزی های حشراتترین راستهها( که یکی از مهمروزه)یک Ephemeropteraپراکنش و فراوانی اعضای راسته       

مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور در استان گیالن های ورودی به دریای خزر( جاری هستند در رودخانه شفارود )یکی از رودخانه

رداری ببرداری از باالدست تا مصب رودخاته انتخاب شد. نمونهمقدماتی و بازدید مسیر رودخانه، تعداد شش ایستگاه نمونهپس از بررسی 

سطح با میکرون  ٥۰۰بردار سوربر با چشمه برداری از نمونه(صورت پذیرفت. برای نمونه۳۱٢۱تا خرداد ۳۱٢٩صورت ماهیانه از )تیربه

آوری شده پس از جداسازی از رسوبات بالفاصله درمحلول فرمالین با غلظت های جمعستفاده گردید. نمونهمتر مربع اسانتی۳۰۰۰مقطع 

ر)درجه حرارت نظی برداری از کفزیان پارامترهای فیزیکیزمان با نمونهآزمایشگاه منتقل شدند.هم به تثبیت و برای شمارش و شناسایی  %٤

گیری اندازهو شوری (نیز (pH،اسیدیته )(ECشامل هدایت الکتریکی) وفیزیکوشیمیایی) اکسیژن محلول نظیرو شیمیایی  هوا وآب(

 خانواده ٥ آوری و در آزمایشگاه شناسایی شدند. در این بررسی تعدادجمع Ephemeropteraنمونه از راسته  ٠۳۰۰شدند. درمجموع 

و  Heptagenidaeو  Baetidae هایشناسایی شده خانواده هایخانواده گردید.از بینشناسایی Ephemeropteraراسته  جنس از ٢ و

دارای ترتیب باالترین فراوانی را دارا بودند. اختالف آماری معنیبه Rhithrogenaو  Baetisهای های مشاهده شده نیز جنساز بین جنس

 (.≥ ۰٥/۰pه شده است )دست در اغلب فصول مشاهدهای باالدست و پاییندر بین ایستگاه Ephemeropteraدر فراوانی 
              

  ، شفارود، استان گیالنEphemeroptera ماکروبنتوز، کلمات کلیدی:

 tokamejahani@yahoo.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
های اکوسیستم پویایی در مهم و موثر از اجزای آبزی حشرات       

عنوان شاخص بیولوژیک ای بهطور گستردههآبی هستند و ب

و همکاران،  Moskova ) گیرندکیفیت آب مورد استفاده قرار می

و همکاران،  Hilsenhoff؛ 1002و همکاران،  Vidinova؛ 1002

کوچک از  یک راسته نسبتاً Ephemeroptera راسته (.2222

جنس و  ٤00گونه از  ۰000باشد که تاکنون بیش از حشرات می

-Barberبندی شده است )ها شناسایی و طبقهخانواده از آن ٤1

James  ،های قدیمی راسته از یکی راسته (. این1008و همکاران

ه شد بوده که در اواخر دوره کربونیفر و اوایل دوره پرمین مشاهده

، Sartoriو  Brittain ؛1008و همکاران،  Barber-Jamesاست )

جزء حشرات  Ephemeroptera(. اعضای راسته 100۰

Hemimetabolic بدین معنی که با نزدیک شدن به  باشندمی

( تدریجی و Nymphو )مرحله حشره کامل تغییر مورفولوژی الر

. چرخه (Brittain ،2281) گیرددگردیسی کامل صورت می بدون

شامل مراحل دوره رشد الروی، دوره  Ephemeropteraزندگی 

همانند بسیاری  باشد.می دار بالغحشره بال (subimago) بال ظهور

در مراحل تخم  Ephemeroptera از حشرات دیگر اعضای راسته

که مرحله الروی به اتمام رسید این از و پس و الروی آبزی بوده

. در عین باشدزی میخشکی شده و کامالً بالغ از آب خارج حشره

روز  2-1حال دوره زندگی این حشره در حالت بالغ بسیار کوتاه و 

باشد. حشره بالغ فاقد دهان بوده و لذا در مرحله بالغ تغذیه می

 گیریرحله بلوغ جفتم کند. در طول مدت کوتاه زندگی درنمی

های لب آبگیرد. اعضای این راسته در اغگذاری صورت میو تخم

جز )قطب جنوب( و برخی جزایر اقیانوسی دیده هشیرین دنیا ب

 درها آن(. تنوع 1008 و همکاران، Barber-Jamesشوند )می

باشد های راکد میهای جاری بسیار باالتر از آببو آ هارودخانه

(Barber-James ،؛1008 و همکاران Bogoescu ،2292). برخی 

های آب شور نیز اکوسیستم در Ephemeroptera راسته هایگونه

 (.1008 و همکاران، Barber-Jamesتوانند زندگی کنند )می

ها در این است که آن Ephemeroptera عمده راسته اهمیت       

تواند شاخصی می هاآنهای کلیدی هستند و حضور گونه وجز

، Moog و Bauernfeind) باشد آبی هایاکوسیستم تروفی درجه برای

این حشرات نقش کلیدی (. 2222 و همکاران، Barbour ؛1000

های (. تنوع گروهSowa، 2280) های ساپروبی دارندسیستمدر 

 ایهها در اکوسیستمآن ای در بین اعضای این راسته اهمیتتغذیه

 Morse؛ 1008 و همکاران، Barber-James) دهدمی افزایش را آبی

 طوالنی (. اعضای این راسته در طول دوره نسبتا2222ًو همکاران، 

سال( نقش اساسی در تغذیه سایر  1الروی آبزی خود )حدود 

های گروهداشته و منبع غذایی مهمی برای های آبزی ارگانیزم

، Sartori و Brittainآیند )حساب میزیادی از موجودات زنده به

 (1008)و همکاران  Hynes ،2220.) Barber-James ؛100۰

 ایران در توزیع جهانی این راسته را بررسی نمودند. پراکنش و

صورت اختصاصی انجام هها بروزهچندانی روی راسته یک مطالعات

ها در مطالعه روی آن شناسایی حد ها درتر بررسینگرفته و بیش

ن فوبررسی  ،بوده است. یکی از این مطالعات هاکفزیان رودخانه

(. در 2۰22)کمالی،  بودها در شهرستان آستارا روزهراسته یک

نسبت  Caenis latipennisپذیری ریختی مطالعه دیگری انعطاف

 )شهبازی و همکاران، قرار گرفتبررسی  موردبه شرایط محیطی 

ژه که پرواین با توجه به اهمیت رودخانه شفارورد و نظر به(. 2۰2۰

باشد تنوع، بزرگ احداث سد بر روی این رودخانه در حال اجرا می

 مورد آبزیپراکنش و فراوانی این راسته شاخص و مهم از حشرات 

بررسی قرار گرفت. مطالعه حاضر با هدف بررسی تنوع 

Ephemeroptera عنوان آخرین به تواندمی و شد در رودخانه انجام

 River continuity هم خوردن پیوستگیهاطالعات قبل از ب

 رودخانه مورد استفاده قرار گیرد.

 

 هاشمواد و رو
ترین رودخانه تالش است که در رودخانه شفارود جنوبی       

دقیقه  ۰1درجه  ۰2ه طول شرقی و قدقی 9درجه و  ٤8محدود 

عرض شمالی در منطقه هشتپر طوالش قرار دارد. این رودخانه از 

سرچشمه  تالش هایکوه شرقیجنوب قسمت متری 1800 ارتفاعات

ام نکیلومتری جاده بندرانزلی به آستارا در محلی به ۰9در  و گرفته

از  بردارینمونه .گرددتر تقسیم میپونل به انشعابات کوچک

     تیرماه  از ماه(21)ماهیانه  صورتبه سالدت یکمرودخانه به

پس از ایستگاه صورت گرفت.  ٦ در 2۰2۰لغایت خرداد  2۰21

برداری با شرایط ایستگاه نمونه ٦ مطالعه روی مسیر رودخانه تعداد

 آورده شده است. 2 ها در جدولکه جزئیات آن متفاوت انتخاب شد

ها براساس میزان دسترسی و میزان تاثیر عوامل آالینده ایستگاه

طول  و شرایط اکولوژیک و مورفولوژی رودخانه انتخاب شدند.

 ۰و  1، 2 هایایستگاه کیلومتر بود. 90برداری حدود مسیر نمونه

برداری قسمت باالدست رودخانه قرار دارند. ایستگاه نمونه در

قرار دارد. در حد  ۰کیلومتر از ایستگاه  29در فاصله  ٤شماره 

ی کوچک وجود هاتعدادی روستا ٤و  ۰های فاصل بین ایستگاه

دست و نزدیک محل احداث پل قرار یندر پای 9داشتند. ایستگاه 

 بردارینیز در مصب رودخانه قرار داشت. نمونه ٦داشته و ایستگاه 
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 از مترمربع درسه تکرار2٦/0بردار سوربر با سطح نمونه توسط

 (.2222 همکاران، و Barbour) گرفت انجام رودخانه وسط و حاشیه

 اغتشاش ایجاد و سوربر کوآدرات در واقع هایسنگ شستن از بعد

 منتقل پالستیکی تشت داخلبه سوربر تور از را بستر، محتویات در

یا  هاجلبک ، هاشاخه ها،برگ نظیر بزرگ ارگانیک و مواد شدند

 پالستیکی تشت در شستشو از پس ماکروفیت گیاهان ماندهباقی

به محیط  هاآن روی در کفزیموجودات  نبود از اطمینان و حصول

 داخلبه تشت محتویات ادامه رودخانه برگشت داده شدند. در

 و تاریخ محل، هاروی آن بر داری نمونه کهنگه پالستیکی ظروف

 فیکس  %٤ فرمالین با تخلیه و است، شده ثبت بردارینمونه زمان

 منتقل دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیالن آزمایشگاه به و

 .گردید

 

  
 برداریهای نمونهو ایستگاه رودخانه شفارودحوضه نقشه  :۱شکل 

 
 برداری در رودخانه شفارودهای نمونهموقعیت ایستگاه :۱جدول

شماره 

 ایستگاه

سطح ارتفاع از 

 دریا )متر(
 طول جغرافیایی عرض جغرافیایی

فاصله از ایستگاه 

 )کیلو متر( باالدست
 جنس بستر

 قلوه سنگی  ٤8˚٤8' ٦/٤0 " ۰2 ˚۰0' 0۰/ ٦ " 8٤0 2

 قلوه سنگی ٤ ٤8˚٤2' ٦/٤٦ " ۰2 ˚۰2' 2/2٤ " 298 1

 قلوه سنگی ۰/ 2 ٤8˚92' 2/22 " ۰2 ˚۰2' 9٦/ ٦ " ٦8٤ ۰

 قلوه سنگی -تخت سنگی 2/29 ٤2˚00/0'02 " ۰2 ˚۰2'98/ 2 " 1٤1 ٤

 لومی -سیلتی 10 ٤2˚٦' 2/۰2 " ۰2 ˚۰2'92/ 9 " 91 9

 ایماسه -شنی 9/22 ٤2˚2' 8/۰٤ " ۰2 ˚۰9'٤1/ 1 " - 10 ٦

 900 داخل الکبه را پالستیکی هایظرف محتویات ابتدا در       

 آب را با آن فرمالین، بوی زدودن برای و نموده تخلیه میکرون

ظروف  در آوری شده،جمعهای نمونه داده شدند. سپس شستشو

 لوپ زیر شدند . شناسایی در داده قرار %20 اتیلیک الکل محتوی

شناسایی  کلیدهای از بنتوزها شناسایی جهت .صورت گرفت

؛ Needham ،22٦1؛ Bouchard ،100٤استفاده شد ) معتبر

Pennak ،229۰جنس  خانواده و راسته، سطح ( و شناسائی در

 EC ،)گرادسانتی درجه( آب دمای هایرفاکتو .گرفت صورت

 صورت ماهیانه در محل نمونههب DO و pH ،)الکتریکی )هدایت

 . برداری اندازه گیری شد

 شمال
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 روش آنالیز واریانس یکهای حاصل بهتجزیه و تحلیل داده       

ای ( و با استفاده از آزمون چند دامنهOne-Way ANOVAطرفه )

Tukey ای هها در ایستگاهانجام شد. اختالفات بین میانگین داده

ا هتعیین شد. تجزیه و تحلیل داده % 29مختلف با سطح اطمینان 

انجام  SPSS( Chicago, IL, USA ,version2٦افزار )وسیله نرمبه

 انجام شد. Excel نیز در محیط   م نمودارهایرست شد.

  نتایج

های مورد نتایج حاصل از فاکتورهای مورد مطالعه در ایستگاه

 .آمده است 1بررسی در جدول 

 
 هاایستگاه در مطالعه مورد پارامترهای دستگاهی آنالیز تایج: ن ٢جدول

  ۱ایستگاه  ٢ایستگاه ۳ایستگاه ٤ایستگاه ٥ایستگاه ٦ایستگاه

2٦/8 12/8 12/8 ٤1/8 9۰/8 ٦/8 pH 

٤2/9 02/٦ 11/20 2۰/22 01/20 ٤2/20 DO (گرم/لیترمیلی) 

22٤ 29/111 829/1۰۰ 11٦ 89/120 29/1۰0  EC (مترسانتی/سمیکرو زیمن) 

8٦/10 8۰/28 1۰/2٦ 9/2٦ ۰2/2٦ 8۰/29 wT  (گرادسانتیدرجه) 

 (گرادسانتیدرجه) دمای هوا ٦1/2٦ 28/2٦ 2/22 ٦9/22 12/10 1۰/2٦

 (گرم/لیترمیلی) شوری 0/2٤ 0/2٤ 0/2٤ 0/2٤ 29/0 21/0

 

 برداری از رودخانه شفارود مجموعاًسال نمونه طول یک در       

 2خانواده و  9 که شامل Ephemeropteraنمونه از راسته  8200

 ،ها(. در مجموع ایستگاه۰جنس بودند شناسایی شد )جدول 

در  دعد 128/8۰) میانگینبا  2ترین فراوانی در ایستگاه بیش

 0/٦٦) میانگین ترین فراوانی در ایستگاه مصب با( و کممترمربع

طورکلی از باالدست رودخانه به همترمربع( دیده شد. ب عدد در

 دست از میزان فراوانی اعضای این راسته کاسته سمت پایین

ه فراوانی راست میانگین باالترین ،هاشود. در مجموع ایستگاهمی

Ephemeroptera ( عدد در ۰۰/120در شهریور )و  مترمربع 

 مترمربع عدد در 19ترین میانگین فراوانی آن در آذر ماه کم

 د.ش مشاهده

 
 در رودخانه شفارود Ephemeropteraهای مشاهده شده از ها و گونهجنس : ۳جدول 

 
 بردارینمونه هایهایستگا مجموع در Baetidae خانواده       

ها متعلق روزهفراوانی کل راسته یک % 2٤/٤٦خانواده غالب بوده و 

در این رودخانه  Baetidaeباشد. از خانواده خانواده میبه این 

. مورد شناسایی قرار گرفتند Pseudocloeonو  Baetisهای جنس

خود فراوانی کل این راسته را به %۰٤/۰8 حدود Baetisجنس 

برداری مشاهده های نمونهدر تمام ایستگاه جنس این داد. اختصاص

های مختلف این بین جنس ترین درصد فراوانی را درشده و بیش

نیز دارای فراوانی باالیی  Heptagenidaeراسته دارا بود. خانواده 

آید. شمار میعنوان خانواده غالب بهبه 1و  2 هایبوده و در ایستگاه

 ٦ و 9های در ایستگاه Heptagenidaeکه فراوانی خانواده با این

ت های باالدسعلت تراکم باالی آن در ایستگاهصفر بوده ولی به

رصد ترین دبیش باشد.می هاایستگاه مجموع در باالیی فراوانی دارای

های متر )ایستگاه 290در ارتفاع باالی %18/22خانواده  فراوانی این

های برداریجنس در نمونه ٤( مشاهده شد. از این خانواده 1 و 2

 ،Epeorus ،Rhithrogenaانجام شده مشاهده شد که شامل 

Ecdyonorus  وHeptagenia ها ایستگاه مجموع بررسی در باشد.می

 Heptagenidae خانواده هایجنس بقیه از Heptagenia فراوانی درصد

 Heptagenidaeدر خانواده  باشد. باالترین درصد فراوانیمی ترکم

باشد. هر چند این جنس در می Rhithrogenaمتعلق به جنس 

 .شودها دیده میاغلب ایستگاه

 راسته جنس گونه

Baetis sp. 

Pseudocloeon sp.  Baetidae 

Ephemeroptera 

Ecdyonorus sp. 

Rhithrogena sp. 

Heptagenia sp. 
Epeorus sp. 

Heptageniidae 

Ephemerella sp. Ephemerellidae 
Caenis sp. Caenidae 
Paraleptoides sp.  Leptophlebidae 
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 های راستهدرصد فروانی خانواده: نمودار ٢شکل 

Ephemeroptera هادر مجموع ایستگاه 
 

جنس غالب بوده و با فراوانی  1 و 2های ولی در ایستگاه       

دارای یک جنس  Caenidaeخانواده  شود.بسیار زیاد دیده می

این  .مشاهده نشد 2ای است که در ایستگاه بوده و تنها خانواده

صورت معدود و اتفاقی نیز به ۰ و 1های خانواده در ایستگاه

بر جمعیت این خانواده  9و  ٤های شد. ولی در ایستگاه مشاهده

ها در برداریشود. اعضای این خانواده در اغلب نمونهافزوده می

جمعیت این خانواده   %٦2/82ها مشاهده شد. حدود این ایستگاه

متر( مشاهده شد.  190تر از )ارتفاع پایین 9و  ٤های در ایستگاه

در  Ephemeropteraباالترین درصد فراوانی آن در بین راسته 

و  Ephemerellidaeهای مشاهده شده است. خانواده 9ایستگاه 

Leptophlebidae باشند. باالترین نیز هرکدام دارای یک جنس می

مشاهده  2ه در ایستگا Ephemerellidaeمیزان فراوانی خانواده 

فراوانی کل مشاهده شده از این خانواده در  %٦2 که در حدود شد

دست از فراوانی اعضای های پایینبررسی حاضر بود. در ایستگاه

 متعلق به این راسته کاسته شد.

 
 های مطالعاتیدر ایستگاهEphemeroptera  های راستهدرصد فراوانی خانواده : نمودار ۳شکل 

       Leptophlabidae شامل  جنس یک دارای نیزParaleptoides 

رین تپایین دارای خانواده شوند. اینمشاهده می هاایستگاه در که بود

. (۰ و 1های شکل) باشددر این راسته می %۰/٦8درصد فراوانی 

آماری نشان داد در فصل بهار میانگین فراوانی ایستگاه نتایج آنالیز 

 .(٤شکل ) باشدمی 9داری  با ایستگاه دارای اختالف معنی 1 و 2

داری با ایستگاه دارای اختالف معنی 2در فصل تابستان ایستگاه 

ا هداری بین ایستگاهدر فصل پاییز اختالف معنی .(9شکل بود ) 9

 هایبا ایستگاه 2زمستان  ایستگاه  فصل در (.٦)شکل  مشاهده نشد

و  1در ایستگاه  .(2شکل ) دار بوددارای اختالف معنی ٦و  9، ٤

 شد. داری مشاهدهبین تابستان با پاییز و زمستان اختالف معنی ٤

 (۱۳3٢ -3۳های مطالعاتی رودخانه شفارود)ها در ایستگاهخطای استاندارد( راسته یکروزه ±: فراوانی )تعداد در متر مربع  ٤جدول

 ٦ 9 ٤ ۰ 1 2 ایستگاه   فصل

 20AB b82/۰±۰۰/2 0/۰±۰۰/89 ab2۰/2±٦٦/228 a1۰/۰2±2٤٦B ab9٦/٦٦±a29/۰٤ بهار

 12٤A ab٦/٦9±۰۰/282 ab22/۰8±۰۰/222A b٤8/22±٦0 0/a٦2/221±928 ab٦2/29±٦٦ تابستان

 ٦٦/2٤B 28/۰1±81 18/12±۰۰/92B 22/22±۰0 0±92/٤0 ٦٦/11٤±90/29٦ پاییز

 1/٤±۰۰/22 c22/1±٦٦/28 bc٦۰/2±۰۰/9۰B C٦9/ab٤۰/29±291B ab۰1/22±٦٦ a۰2/۰±22٤     زمستان
 .باشدها میدهنده اختالف بین فصلها و حروف بزرگ نشانگر اختالف بین ایستگاهحروف کوچک نشان
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فصل  درEphemeroptera میانگین فراوانی : نمودار٤شکل 

 بهار  در رودخانه شفارود

فصل  درEphemeroptera  : نمودار میانگین فراوانی٥شکل  

    تابستان در رودخانه شفارود

 

 

 

 درEphemeroptera : نمودار میانگین فراوانی٦شکل 

 فصل پاییز در رودخانه شفارود

 در Ephemeroptera : نمودار میانگین فراوانی7شکل  

 فصل زمستان در رودخانه شفارود

 

   بحث

طور کلی پذیرفته شده که حضور یک ارگانیسم در یک به       

مکان خاص نتیجه تاثیر محدودکننده و پیچیده تعداد زیادی از 

چنین عنوان شده که هم باشد.فیلترهای تاریخی و اکولوژیک می

و  Bonada) هرفیلتر ممکن است متفاوت باشداهمیت نسبی 

جنس از  2 برداری ماهیانهسال نمونهطی یک .(1009 همکاران،

جنس  ٤شناسایی شد که Ephemeroptera  خانواده از راسته 9

ها ایستگاه مجموع باشد. درمی Heptagenidaeخانواده  به متعلق آن

دارای  % ۰٤/۰8با  Baetisو جنس  % 2٤/٤٦با  Baetidaeخانواده 

 باشدکه اینمی Ephemeropteraباالترین درصد فراوانی در راسته 

( 2۰89 همکاران، قانع ودست آمده در چافرود )هبا نتایج ب امر

 Ephemeropteraترین خانواده راسته بزرگ Batidae دارد. مطابقت

ها در جهان شناسایی جنس از آن200باشد و تاکنون بیش از می

 Baetis. جنس (Nieto ،1002 و Gattolliatیف شده است )توص و

تری از مواد غذایی نسبت ها، فلورمیکروبی و دامنه وسیعاز جلبک

ود شباعث می که کندها تغذیه میروزهیک های راستهبه دیگر گروه

 و Cummins) باشد داشته راسته این در را فراوانی ترینبیش

Merritt، 222باالی  تحمل نسبتاً چنین میزان(. هم٦Baetidae 

ای هشود که در ایستگاهنسبت به آلودگی آلی باعث می
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 Hilsenhoff؛1001 و همکاران، Bodeدست نیز دیده شود ) پایین

های باالدست حضور در ایستگاه Heptagenidae(. خانواده 2288 ،

این امر وجه مشاهده نشده که به هیچ ٦و  9داشته و در ایستگاه 

علت حساسیت این خانواده به آلودگی و تمایل به تواند بهمی

خانواده  (.Petrovici ،1002) های پر اکسیژن باشدزندگی در آب

Heptagenidae غالب بوده که ممکن است  1 و 2های در ایستگاه

که در باالدست قرار داشته و  1و  2های علت موقعیت ایستگاهبه

چنین جنس بستر در . همدور از دسترس هستند باشد نسبتاً

بوده  سنگیسنگی و تختههای باالدست سنگالخی، قلوهایستگاه

، Rhithrogenaهای تواند عاملی باشد که باعث حضور جنسمی که

Ecdyonorus، Epeorus ،Heptagenia  وEphemerella  در این

هایی هستند که هایی از جنسها مثالها شده است. اینایستگاه

 1و2 هایاند. در ایستگاهها سازگاری یافتهها و شکافدر بین سنگ

بسیار باال بوده که  Ecdyonorusو  Rhithrogenaمیزان فراوانی 

های با جریان ها در آبباشد که این نیمف دلیل این به تواندمی

 اهیافته با محیط به سنگ سازش کامالً و سریع با داشتن بدن پهن

شدن توسط جریان آب اجتناب  چسبیده و از شستشواشیا   و

( با این وجود علت تراکم باالی آن در Clegg ،222۰) کنند

تواند شرایط مطلوب اکسیژنی در این های باالدست میایستگاه

در پایین   Caenidaeافزایش فراوانی خانواده ها نیز باشد.ایستگاه

باالی این خانواده نسبت به  علت تحمل نسبتاًتواند بهدست می

 .(Hilsenhoff ، 2288؛1001 و همکاران، Bode) آلودگی باشد

 %٤1وفور دیده شده و به 9و  ٤های این خانواده در ایستگاه

دهد. تشکیل می 9را در ایستگاه  Ephemeropteraفراوانی راسته 

ترین درصد ها این خانواده دارای کمولی در مجموع ایستگاه

علت عدم حضور یا حضور اتفاقی آن در باشد که این بهی میفراوان

فقط   Ephemerellidaeباشد. از خانواده های باالدست میایستگاه

مشاهده شد. این خانواده نیز جزء  Ephemerlla جنس یک

الی تخت در البه باشد و عموماًهای حساس به آلودگی میخانواده

 2میزان فراوانی آن در ایستگاه شود. باالترین ها دیده میسنگ

را تشکیل  2فراوانی کل این خانواده در ایستگاه  %٦2 بوده و حدود

یک جنس مشاهده شده که  Leptophlabidaeداد. از خانواده 

 باشد.ها کم میفراوانی این جنس در ایستگاه

دیده  2در ایستگاه  Ephemeropteraباالترین فراوانی راسته        

علت آرام بودن جریان آب در این ایستگاه تواند بهمی که این شد

ای گونه شناسایی و بررسی در (2۰20) صلواتیان باشد.

های منتهی به سد الر نیز چنین رودخانه ماکروزئوبنتوزهای

بیان نمودند هرچه جریان آب رودخانه تندتر  وروندی را مشاهده 

ه نداده در نتیجگزینی به موجودات بسترزی را باشد فرصت النه

   .(2۰20 )صلواتیان، شودمی کاسته هاآن فراوانی و تراکم از

 تغییرات با کفزی مهرگانبی جمعیت بین شدیدی همبستگی

  (.2222 و همکاران، Entrekin)دارد  وجود فصلی

در فصل تابستان  Ephemeroptera راسته میانگین فراوانی       

ترین مقدار بود که این نشان باالترین میزان و در زمستان کم

 در تغییر. باشددهنده تاثیر فصول روی تراکم ماکروبنتوزها می

 نوسانات از ناشی مختلف فصول در کفزی فراوانی موجودات و تنوع

 چرخه در که است رقابت و تغذیه آب، کیفی و کمی پارامترهای

 (.Hickey ،2220وQuinn ) گذاردمی موجودات تاثیر این زندگی

های در ایستگاه Ephemeropteraدر آنالیز آماری میانگین فراوانی 

جز پاییز میانگین همختلف مشاهده شد که در تمام فصول ب

داری با اختالف معنی 2در ایستگاه  Ephemeropteraفراوانی 

تر جنس بس علت تغییرتواند بهکه این می داشت ٦و  9 هایایستگاه

های خاطر تاثیرات دخالتهب ٦و  9های و آلوده بودن ایستگاه

 پراکسیژن یافت  های تمیز وانسانی باشد. این راسته در آب

 گر کیفیت مطلوب آب باشدتواند نشانشود و حضور آن میمی

(Rosenberg و Resh ،222۰؛ Karr ،2222). ٦و  9های یستگاها 

سانی های اندست تحت تاثیر فعالیتعلت قرار داشتن در پایینبه

 Ephemeropteraراسته چنینهم باشند.می آلوده بسیار و داشته قرار

فاکتور  (Brittain، 2220) دهندآب را ترجیح می تردماهای پایین

ن گیر ایتواند یکی از عواملی باشد که فراوانی چشمدما نیز می

ای هبا ایستگاه آن اردمعنی اختالف و باالدست هایایستگاه در راسته

 هاگاهایست این در محلول اکسیژن میزان کند.می توجیه را دستپایین

 ی فونتواند روباشد که این میهای باالدست میایستگاه از ترپایین

 Ephemeroptera فراوانی کهطوریهب باشد تاثیرگذار بستر ساکن کفزیان

 دارد. 2داری با ایستگاه اختالف معنی ٦ و 9در ایستگاه 

 ،Pringleو  Benstead) هابین رفتن جنگلطورکلی از هب       

 ساز و ساخت و (،Resh ، 222۰و Rosenbergآلودگی ) ،(100٤

تغییر شکل دادن منابع که منجر به قطع شدن ارتباط با دشت 

تکه شدن یا تکه و (1001 و همکاران، Busije) سیالبی شده

از عوامل اصلی تهدید  fragmentation(Zwich ،2221)  زیستگاه

-Barber) باشندمی Ephemeropteraکننده تنوع زیستی راسته 

James ،های میانی و (. موارد فوق در قسمت1008 و همکاران

نیز  مشاهده شده است که  منجر به  دست رودخانه شفارودپایین

دست رودخانه شده گیر فراوانی این راسته در پایینکاهش چشم

 است.
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