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 چکیده

باشد. به همین منظور در )از شاخه بندپایان( در رودخانه جاجرود می (Trichoptera)داران هدف این تحقیق بررسی فون راسته بال موی

آوری و از نظر ریختی و آرایه شناختی با استفاده های تریکوپترا جمعآباد، سعیدآباد و خجیر( نمونهرودخانه جاجرود از سه ایستگاه )حاجی

، Macrostemum hestia ،M. fenesrtratum چهار گونه از کلیدهای شناسایی، تا سطح جنس و گونه شناسایی شدند. براساس نتایج

M. dohrni وHydropsyche dolosa   از خانوادهHydropsychidae  شناسایی گردید که برای اولین بار در ایران و این رودخانه گزارش

خرداد، تیر و مرداد  هایدر ماه های زمستان بسیار کم وفراوانی تریکوپتراها در مناطق مورد بررسی در ماه براساس نتایج د.نشومی

 بیشترین بود و سپس کاهش یافت. 

  
 جاجرود. یکوپترا،تر ی،فراوان یعتوز یک،فونست کلیدی: واژگان

 

 مقدمه

-در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری به بندپایان

زی و یا آبزی و یا در هردو محیط صورت خشک

 (. در1372زنوز، دارند )باقریبیشترین فراوانی را 

ترین رده بوده و بیش از شاخه بندپایان حشرات مهم

 Lane andشود )درصد کل بندپایان را شامل می 95

Crosskey, 1996)  ها را حشرات آبزی درصد آن 3و

راسته از  29عالوه در میان حدود دهند. بهتشکیل می

 هایها در ارتباط با محیطحشرات، تعدادی از گونه

 خود از زندگی ایمرحله آبزی بندپایان .باشندآبی می

 برند )احمدی ومی سرراکد به جاری و هایآب در را

 سایر غذایی ( که در زنجیره1380نفیسی بهابادی، 

 داران آبزی نقشو مهره ماهیان جمله از جانوران

 از جمله راسته هاآن از کنند. تعدادیمی ایفا مهمی

 مورد آب شاخص کیفی عنوانداران بهبال موی

-موی(. بالWaters, 1979استفاده قرار می گیرند )

گونه  12.000( که شامل حدود Trichopteraداران )

ها هستند، از غذاهای آبزیان بوده و فراوانی باالی آن

 های آبیدر اکوسیستمها نماینده سطح پایین آالینده

 (.1398است )حبیبی، 

ای و جغرافیای جانوری با توجه به اهمیت منطقه

ایران، اطالعات کمی درباره حشرات آبزی آن وجود 

توان در این ( که می1390دارد )ستاروند و همکاران، 

( 2014) و همکاران Eyidozehiرابطه به مطالعات 

( 1393ان )همکاردر شرق استان گلستان، شهبازی و 

( در 1392در مسیر رودخانه خیررود کنار، قانع )

( در 1392رودخانه زاینده رود، عباسپور و همکاران )

( در 1391آب چشمه کیله، فرهنگی و تیموری )

Jacobus (2009 )رودخانه محمدآباد استان گلستان، 

( در 1389در ایران و چین، یداللهی و همکاران )

( 1389سوادکوه و کمالی و تاتینا )رودخانه سنبل رود 

 در رودخانه لمیر شهرستان تالش اشاره کرد.

ترین جریانات رودخانه جاجرود، یکی از مهم

های که از کوه رودشمار میسطح االرضی استان به

های خرسنگ کوه، سرچشمه کلون بستک، در بلندی

به لحاظ  (. این رودخانه1373گیرد )افشین، می
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های هیدرولوژیکی و و مشخصه ساختار بستر

های بالقوه زیستی نظیر قدرت برخورداری از پتانسیل

اند به خودپاالیی چشمگیر و اکسیژن غنی توانسته

شناختی نیز اکوسیستمی مناسبی جهت لحاظ بوم

دالیل مختلف استقرار زیست انواع آبزیان باشد. اما به 

 واحدهای خدماتی، اراضی کشاورزی، مراکز مسکونی

های شهری و کشاورزی، روستایی و ورود انواع فاضالب

الذکر با تهدید مواجه فوق زیستگاه آبزیان این رودخانه

از این رو با توجه به  (.1380شده است )خراسانی، 

منظور بررسی فون بهموارد فوق، این پژوهش 

 اجرا در آمد.تریکوپتراها در رودخانه جاجرود به

 

 هامواد و روش

جاجرود در شرق تهران واقع شده و بخشی از  رودخانه

کند. این رودخانه با آب شرب شهر تهران را تامین می

-کیلومتر مربع با روند شمال 690مساحت حوضه 

کیلومتر به  140شرقی و طول حدود جنوب -غربی

ترتیب حداقل و  به شود ودریاچه سد لتیان وارد می

مترمکعب در ثانیه در  2086و  1197حداکثر دبی آن 

ماه گزارش شده است شهریورماه و اردیبهشت

نظر گرفتن  (. با در1395)پروندی و همکاران، 

ها، مناطق ها، روستاکاربری اراضی )موقعیت رستوران

زی(، دسترسی به ایستگاه، مسکونی، صنعتی و کشاور

شناسی، طول رودخانه، پوشش گیاهی و شرایط زمین

آباد گاه در مناطق حاجیایست 3شرایط محلی اقلیمی، 

فشم، سعیدآباد و خجیر برای این مطالعه انتخاب 

 (.1، شکل 1شدند )جدول 

از دستگاه سوربر  استفادهبرداری از کفزیان با نمونه

 250متر با اندازه توری سانتی 30×30با سطح 

ها تکرار در هر ایستگاه انجام شد. نمونه 3میکرون و 

تثبیت و به درصد  70الکل اتانول در محل توسط 

های آزمایشگاه منتقل گردیدند. سپس شناسایی گونه

های شناسایی معتبر با تریکوپترا با استفاده از کلید

ستفاده از استریومیکروسکوپ تا سطح گونه صورت ا

 ;Zamora-Muñoz et al., 1995گرفت )

Pescador et al., 2004; Hartmann, 2007; 

Oscoz et al., 2011.)  

 

  نتایج

 در مجموع چهار گونه :ایتنوع گونه

Macrostemum fenestratum ،dohrni M.، 
M. hestia  وdolosa Hydropsyche  از خانواده

Hydropsychidae شدند.  ییشناسا 

 Macrostemum fenestratum گونه

(Albarda, 1881): گونه آرواره باال بدون  یندر ا

 یتنفس رو یهابوده و روزنه یانیم یدسته موها

 Clypeuse یکنار یهحاش. باشدیم یشکم هایقطعه

 هایو تارچه یلیزرد مستط یمدو جفت عال یدارا

)شکل  شودیم یدهد یقطعات شکم یقالب شکل رو

 .در رودخانه جاجرود یبردارنمونه هاییستگاها یتموقع - 1جدول 

 ایستگاه
 موقعیت جغرافیایی

 ارتفاع از سطح دریا )متر( عرض )شرقی( طول )شمالی(

 1931 538369.51 ° 870937.35 ° حاجی آباد )فشم(

 1455 698613.51 ° 725313.35 ° سعیدآباد

 1328 731498.51 ° 666114.35 ° خجیر

 

-یستگاهقرمز ا یهامحدوده رودخانه جاجرود )ستاره - 1شکل

 (باشندیم یبردارنمونه های
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  شکل 
 .Hydropsyche dolosaگونه  -5

  
 

 یدآبادو سع آبادیحاج هاییستگاهدر ا نهگو ین(. ا2

  .یدگرد ییعدد شناسا 5و  25 یبا فراوان رتیببه

 ,Macrostemum doherni (Ulmer گونه

1905): Frontoclypeus یاست. بندها یرهت ایقهوه 

در هر  یروزنه تنفس یک یسوم و چهارم شکم دارا

بلند و  هایتارچه ینه،س یبندها یطرف، بر رو

(. از 3شکل ) شودیم یدهکوتاه د هایاز تارچه یگروه

-یستگاهاز ا یبترتنمونه به 20و  2، 5گونه تعداد   ینا

 شدند. آوریجمع یرآباد و خج یدآباد، سع یحاج های

 Macrostemum hestia (Malicky and گونه

Chantaramongkol, 1998:)Frontoclypeus  
 یدارا ینهس ییجلو یهمتوسط است. حاش ایقهوه

 Anteromedialبخش  یرو ایبرجسته یبرآمدگ

 یهایستگاهاز ا ترتیب گونه به ین(. ا4)شکل  باشدیم

 27و  20، 15 به تعداد  یرو خج یدآبادآباد، سع یحاج

  .یدگرد آوریجمع عدد

 :(Banks, 1939)  Hydropsyche dolosa گونه

است.  یسراسر Frontoclypeuse ییجلو یهحاش

 یدهخواب یموها یادیتعداد ز یشکم دارا یبخش پشت

نوار  یدارا یشکل است. صفحات پشت یو چماق

گونه  ینا (. از5)شکل  باشدیم میانی رنگبرجسته کم

 اجیح هاییستگاه( عدد در ا3و  12، 2) 17به تعداد 

 شد. آوریجمع ترتیب به یرو خج یدآبادآباد، سع

 شده: آوریجمع هایگونه یدرصد فراوان بررسی

شده در مجموع  آوریجمع هایگونه یفراوان یبررس

 یدآباد، سع یحاج یستگاهحاصل از سه ا هاینمونه

در طول رودخانه جاجرود نشان داد که  یرآباد و خج

مربوط به  یبترتبه یفراوان ترینو کم ترینیشب

Macrostemum hestia و Hydropsyche 

dolosa  (.6بود )شکل  

 ایستگاه در هاگونه یفراوان یجبراساس نتا 

بود )شکل  تریشب هایستگاها یرنسبت سا یدآبادسع

در مردادماه و  ینسب یفراوان ترینیشب همچنین(. 7

(. در 8مشاهده شد )شکل  یبهشتآن در ارد ترینکم

مختلف نشان  هایایستگاه در هاگونه یفراوان 9شکل 

 گونه جز به یحبا توجه به نتا ست،داده شده ا

M. fenestratum نشد،  یافت یرخج یستگاهکه در ا

که از کوههای کلون بستک، در بلندیهای خرسنگ کوه، سرچشمه میگیرد )افشین، 1373(. این رودخانه به لحاظ   شکل 

 .fenestratum Macrostemumگونه - 2
 

 .Macrostemum fenestratumگونه  - 2 شکل

  شکل 
 .doherni Macrostemumگونه - 3

 
 .Macrostemum doherniگونه  - 3 شکل

 

  شکل 
 .Macrostemum  hestiaگونه  - 4 شکل  .Macrostemum  Hestiaگونه - 4

 .Hydropsyche dolosaگونه  - 5 شکل
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 .یدگرد یافتمورد  ایستگاه 3 هر در هاگونه یهبق

 

 بحث 

در رابطه با تریکوپتراها در  محدودبا وجود مطالعات 

آوری شده از رودخانه جاجرود های جمعایران، گونه

از این رودخانه است. در این  گزارش آنها بودنخستین 

ترین فراوانی را داشت. این بیش M. hestiaتحقیق 

( 2018و همکاران ) Yanگونه در چین توسط 

در  M. fenestratumگزارش شده بود. همچنین 

مطالعه تنوع زیستی و توزیع تریکوپترا از رودخانه 

Tapee  در شمال تایلند گزارش شده است

(Malicky and Chantaramongkol, 2003 این .)

آباد در های حاجیتگاهگونه در رودخانه جاجرود از ایس

آوری شد ولی در فشم و سعیدآباد در جاجرود جمع

 ایستگاه خجیر یافت نشد. 

نیز در آبشار  H. dolosaو  M. dohrniهای گونه

Champathong در تایلند توسط Prommi  و

Permkam (2010 گزارش شد. در تحقیق اخیر در )

را  ترین فراوانیکم H. dolosaبررسی تریکوپتراها، 

 ها داشته ولی در هر سهدر مقایسه با سایر گونه

 ایستگاه مورد بررسی یافت شد. همچنین در تایلند،

از جمله  Hydropsycheچهار الرو از جنس 

H. dolosa ( را مورد شناسایی قرار دادندPrommi 

and Permkam, 2015 .)Chamorro  و همکاران

 ,Costal vein( در مطالعات خود در مناطق 2011)

wing margin گونه ،M. fenestratum  را شناسایی

 از رودخانه جاجرود. یکوپتراشده تر آوریجمع هایگونه یدرصد  فراوان - 6 شکل

 مختلف. یها یستگاهدر ا یکوپتراهاتر یسبن یفراوان - 7 شکل
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بررسی فون حشرات  در( 1391کردند. نتایج دهقانی )

معادل  ،هابرداریآبزی کاشان، نشان داد که در نمونه

ها متعلق به راسته تریکوپترا بوده است. درصد آن 9/6

( در بررسی تنوع 1397چنین تابان و همکاران )هم

زیستی و اثر برخی عوامل محیطی بر پراکنش کفزیان 

های جاجرود و کرج عنوان کردند که از راسته رودخانه

و  Hydroptiloideaتریکوپترا دو خانواده 

Hydropsychidae های در روخانه جاجرود و خانواده

Hydropsychidae  وRhyacophilidae  در

رودخانه کرج شناسایی شدند در حالی که در تحقیق 

آوری جمع Hydropsychidaeاخیر تنها خانواده 

های تواند تفاوت در ایستگاهگردید که علت آن می

( در 1387دارستانی )مورد بررسی باشد. پورعلی

علی دامغان انجام داد، وجود ای که در چشمهمطالعه

ه تایید کرد اما این راسته را در منطقه مورد مطالع

  شناسایی روی جنس و گونه انجام نشد.

رسد فاکتورهای مختلفی در وفور نظر میبه

های خاص ها و ماهپراکندگی تریکوپتراها در محل

های ترین فراوانی جمعیت درماهموثر باشند و بیش

باشد. با شروع فصل سرما، گرم سال یعنی مرداد می

داد. البته افزایش تغییرات جمعیت سیر نزولی نشان 

ها به علت کاهش میزان مواد آلی، عدم وجود سیالب

بارندگی، افزایش پوشش گیاهی اطراف رودخانه نیز 

باشند که نیاز به بررسی بیشتر در این فراوانی موثر می

 دارد.

 

 منابع
شناسایی موجودات . 1380بهابادی م.نفیسی ،احمدی م.ر.

انتشارات خبیر. چاپ . های جاریمهره آبشاخص بی

 ص. 244اول. تهران.  

 345های ایران. وزارت نیرو. رودخانه. 1373 افشین ی.

 ص. 

حشرات.  فیزیولوژی و مرفولوژی اصول .1372 ا. زنوزباقری

 ص. 287تهران.  دانشگاه انتشارات

 بهار و تابستان. یدر ط یکوپتراهاتر یتجمع ییراتدرصد تغ - 8 شکل

 هایایستگاه در هاگونه فراوانی بررسی نمودار - 9 شکل

 .مختلف
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. ارزیابی 1395هاشمی س.م.  ،پروندی ش.، عبدلی ا.

زیستی رودخانه جاجرود با استفاده از ساختار 

 (:1)6 نشناسی آبزیامجله بوم .جمعیت ماکروبنتوزها

20-32.  

. معرفی بندپایان آبزی 1387دارستانی ص. پورعلی

رودخانه چشمه علی دامغان. مجله مجله زیست 

 . 8-1 (:2شناسی جانوری )

. 1397 اعظمی ج.، راسانی ن.ا.تابان پ.، عبدلی ا.، خ

بررسی تنوع زیستی و اثر برخی عوامل محیطی بر 

های جاجرود و کرج. پراکنش کفزیان رودخانه

مجله محیط زیست فصلنامه علمی پژوهشی محیط 

 .488-477 (:4)10جانوری 

. جانورشناسی عمومی. جلد سوم. چاپ 1398 حبیبی ط.

 ص. 528چهاردهم. 

محیطی رودخانه مطالعه زیست .1380خراسانی ن. 

-31 (:1)54جاجرود. مجله مجله منابع طبیعی ایران 

40. 

 انتشارات آبزی. بندپایان ای برمقدمه .1391 ر. دهقانی

 ص. 157کاشان.  فرمنش، تک

شناسایی  .1390علمی ا.م.  ،ستاروند س.، یوسفی س.

های بومی در منابع آبی شهرستان ورامین. ماهی

گزارش نهایی طرح تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی 

 ص.113پیشوا.  -واحد ورامین

رجایی م.  ،شهبازی ناصر اباد س.، پور باقر ه.، ایگدری س.

 . بررسی انعطاف پذیری ریختی بی مهره آبزی1393

Caeins latipennis   در پاسخ به شرایط محیطی در

شناسی آبزیان مسیر رودخانه خیرودکنار. مجله بوم 

4(1 :)28-18.  

زاده فرد م.، علیزاده ثابت ح.ر.، حسن، هدایتی.عباسپور ر
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Abstract  

The aim of this study was to investigate Trichoptera (arthropod) fauna in the Jajroud River. For this purpose, 

Trichoptera were collected from three stations (Hajiabad, Saeedabad and Khojir) in Jajroud River and were 

identified in terms of morphology and taxonomy using identification keys to the level of genus and species. 

Based on the results, four species of Macrostemum hestia, M. fenesrtratum, M. dohrni and Hydropsyche dolosa 

from the family Hydropsychidae were identified, which is the first reported in Iran and this river. The frequency 

of Trichopters in the study areas was very low in the winter months and was highest in June, July and August 

and then decreased. 
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