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  چکیده

که درانتقال  در علوم زیستی و پزشکی و اهمیت اطالع از ترکیب گونه اي این جانوران بندپایان آبزيبا توجه به اهمیت : زمینه و هدف
تان در شهرس 1389سال  بندپایان آبزي در به منظور شناسایی این مطالعه ،به عنوان شاخص هاي زیستی مطرح هستندیا و  بیماري

  .کاشان انجام گرفت
پوره و بالغ جمع ،نمونه از الرو 2303مکان و روي تعداد  13بار نمونه گیري در  39تحقیق به روش توصیفی و در طی :کارمواد و روش 

ک کلید استریو میکروسکوپ و با کم بوسیلهپس از انتقال به آزمایشگاه  ،نمونه ها. جاري صورت گرفت آبهاي راکد و از سه محل آوري شده
  . شناسایی مورد تشخیص قرار گرفتند

جمع آوري گردید  درصد 2/25ه میزان سخت پوستان ب ،8/74 رده حشرات بار نمونه گیري از 39نمونه در طی 2303از مجموع  :یافته ها
، )درصد7/6(نمونه  153با ، یک روزه )درصد 9/6(نمونه  158بال موداران با , )درصد 8/55( نمونه 1287دوباالن با هاي  راستهاز حشرات 

 13، پله کوپترا با )درصد 1/1(نمونه  26، قاب باالن با )درصد 1/1(نمونه  26ناجورباالن با  ،)درصد6/2( نمونه 61با  آسیابک ها وسنجاقکها
 1/6(نمونه 139، از آب هاي جاري، اوسترکودا) درصد 18( نمونه 414آمفی پودا  از سخت پوستان. شناسایی گردید )درصد 6/0(نمونه 
  از آب هاي راکد جمع آوري گردید )درصد 1/1( نمونه 26، و کوپه پودا )درصد

هاي آمفی پودا، اوستراکودا از سخت پوستان و خانواده هاي دیکسیده و اریفیده و  ردهزیر  ردر این بررسی براي اولین با :نتیجه گیري
- توان نتیجه گرفت که ترکیب فونستیک بندپایان آبزي در کاشان بسار غنی میشده است می  گزارشاز کاشان سراتوپوگونیده از دوباالن 

  . باشد
  فون، بندپایان، آبزي، زیستگاه، کاشان: کلیدي ه هايواژ

  مقدمه
 مرحلـه اي از  آبزي گروهی از بندپایان هستند کهبندپایان 

(  و راکــد)  Lotic( زنــدگی خــود را در آب هــاي جــاري
Lentic (   تعـدادي از آنـان در کنـارآب    . به سـر مـی برنـد

 بنـدپایان  .زندگی می کنند و به نحوي به آب وابسـته انـد  
 ها انوسیاق و ها ایدر جز به یآب يها طیمح انواع در يآبز

 یآبـ  يهـا  طیمح هیحاش در بندپایان نیا .شوند یم افتی
 دهید یفراوان به ها رودخانه و ها اچهیدر هیحاش در و بزرگ

 عنـوان  بـه  ندانتو یم یآب يها ستمیاکوس اغلب شوند یم

 بنـدپایان  از یخاصـ  يهـا  گونـه  يبـرا  مناسب طیمح کی
 بندپایان به عنوان سـرمایه زیسـتی   این باشند مطرح يآبز

 در يآبـز  بنـدپایان  .]1[ هر منطقـه محسـوب مـی شـوند    
 داران ومهـره  انیماه جمله از جانوران ریسا ییغذا رهیزنج
 جملـه  از آنهـا  زا يتعـداد  کننـد یم فایا یمهم نقش يآبز

و ســخت  Trichoptera کــوپترایتر يهــا راســتهحشــرات 
 توجـه  مورد آب کیفی شاخص عنوان بهاستراکودا  پوستان

 در آنهـا  از یبعضـ  نابـالغ  مراحـل  نیهمچنـ  اند گرفته قرار
 قـرار  یبررسـ  مـورد  یشناسـ  سـم  به مربوط يها پژوهش

 پژوهشی مقاله
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بخش هاي زیادي از آب هاي شـیرین در   .]2،3 [اند گرفته
ا به عنوان زیستگاه هاي بندپایان آبـزي دسـت خـوش    دنی

پـایش و  . ]4[تغییر و برخورد نامناسب انسانی شده اسـت  
تنوع زیستی این بندپایان در آب هـاي شـیرین از اهمیـت    
ویژه اي برخوردار است و در بیشتر نقاط دنیا مـورد توجـه   
قرار گرفته است بررسی مداوم ایـن بنـدپایان و ایجـاد هـر     

گونه و کاهش جمعیت آنان، به ر در جهت حذف گونه تغیی
. ]5[ محـیط مـی باشـد    نوعی بیانگر شـرایط نامناسـب در  

بندپایان آبزي نقش مهمی در تغذیه آبزیان از جمله ماهی 
ــد ــا دارن ــزل آال از    .ه ــاهی ق ــی م ــان پرورش ــین آبزی در ب

کـه البتـه چگـونگی نگهـداري و     . مقبولترین آنها می باشد
فظ طعـم گوشـت آن بسـیار مـوثر     تغذیه این حیوان در ح

یکی از مهمترین عوامل بر طعم گوشـت ایـن مـاهی    . است
بندپاي جنس گامـاروس از آمفـی   . غذاي مصرفی آن است

از غذاي طبیعی آن به شمار مـی رود کـه در زیبـایی     اپود
ناخت گونه ها با ش. رنگ گوشت ماهی و مزه آن موثر است

ی تکثیـر و  و دسـتیابی بـه چگـونگ    و پراکندگی گامـاروس 
پرورش آن می توان در تغذیه ماهیان قـزل االي پرورشـی   
استفاده کرد و بخشی از نیازهاي پروتئین بـا ارزش غـذاي   

 .انسان را تامین نمود

پزشکی، از  به جز اهمیت زیستی بندپایان آبزي از نظر 
هنگام مشخص شدن نقش آنها در انتقال بیماري ها 

پشه هاي خانواده  .همیشه مورد توجه قرار گرفته اند
کولیسیده با اهمیت ترین حشرات از نظر پزشکی می 

کولکس و آادس می , باشند که این خانواده شامل آنوفل
در سراسر دنیا وجود  گونه از این ها 2800بیش از  باشد و

, این پشه ها به دلیل نقشی که در انتقال ماالریا .]6 [دارد
یماري هاي ناشی از آنسفالیت و سایر ب, فیالرزیازیس انواع

آربو ویروس و آزار و اذیت ناشی از گزش دارند به عنوان 
مهمترین گروه بند پایان در پزشکی و بهداشت معرفی 

منتقله توسط این  در حال حاضر بیماري هاي. شده اند
خانواده از مهمترین مسائل بهداشتی در بسیاري از مناطق 

جنوب آفریقا جهان از جمله کشور هاي در حال توسعه، در 
این بیماري ها سبب آلوده شدن بیش از . به شمار می رود

میلیون نفر در هر سال  1-3میلیون نفر و مرگ ومیر 500
بندپایان آبزي در انواع محیط  .]7[ در سراسر دنیا می شد

این . هاي آبی به جز دریا ها و اقیانوس ها یافت می شوند

ب هاي شیرین بندپایان بخش عمده اي از زیستگاه هاي آ
کشور ایران با داشتن اقلیمی متنوع و  .را اشغال می نمایند

با وجود جریان هاي طبیعی و مصنوعی محل مناسبی 
براي پرورش این بندپایان می باشند که تعدادي از آنها نیز 
در انتقال بیماري هاي مهم موجود در کشور نقش ایفا 

ان ثروت ملی نموده و تعدادي نیز در این منابع آبی به عنو
در ایران . داز مجموعه غناي زیستی کشورمان می باش

در زمینه الروهاي خانواده  پژوهش هاي گسترده اي
کولیسیده انجام گرفته که کاشان هم از این موضوع 

سیکلوپس ها از مهمترین میزبان  .]8[ مستثنی نبوده است
سخت پوستان آبزي محسوب هاي واسط بیماري در رده 

با نام کرم گینه یاپیوك  هاي میزبان کرم می شوند و
دي  با نامکرم پهن ماهی و  مدیننسیس دراکونکولوس

کوچک که  این سخت پوستان .م هستندفلوبوتریوم التو
سد در ایران به کک آبی یا میلیمتر می ر 5/1اندازه آن به 

در آب هاي راکد زندگی می کند . معروف هستند خاکشیر
یک کرم پیوك که از بدن فرد  با الرو سنیان این بندپا

افراد سالم با . دنبیمار به آب وارد می شود آلوده می شو
. نوشیدن آب حاوي سیکلوپس آلوده، بیمار می شوند

دهه گذشته از ایران ریشه  4خوشبختانه این بیماري در 
برکه  ن گردیده است ولی میزبان واسط آن به فراوانی درک

ش ماهی در ایران بسر ها، حوضچه ها و استخر هاي پرور
زندگی این  می برد این زیستگاه ها محل مناسبی براي

و  فراهم نموده است لذا شناسائی زیست گاه هاي بندپا
 بیماري این جانور از نظر بروز مجددفراوانی 

 يریگرمس مناطق جز کاشان .درانکولوزیازیس اهمیت دارد
 يها قسمت در که گردد یم محسوب ایران کشور

 یآب يها انیجر يدارا یجنوب هیناح در ژهیبو گوناگون
این جریان ها از کانون هاي مهم . باشد یم یفصل و یدائم

یکی از مسائل مهم  زیستگاه هاي بندپایان آبزي می باشد
. وجود شرایط زیستی مناسب است در بقاي بندپایان آبزي،

 اینکه بخشی یا تمام مراحل تکاملی این جانوران به با توجه
مناسب آب می  یط آبی می باشد بنابراین شرایطمحدر 

با توجه . ]9[ تواند نقش موثري درفراوانی آنها داشته باشد
بندپایان آبزي و ترکیب زیستگاه در پرورش به اهمیت 
که بعضی  ن جانوران در علوم زیستی و پزشکیگونه اي ای

درانتقال بیماري و بعضی به عنوان شاخص هاي زیستی 
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ن مطالعه به منظور شناسایی بندپایان ای, مطرح هستند
 .در شهرستان کاشان انجام گرفت 1389آبزي در سال 

  ش کاررو
بار نمونه  39در طی . توصیفی انجام گرفت ه روشتحقیق ب

 ،مکـان درمـدت سـه مـاه     13در طی سه مرحلـه از   گیري
 بالغ بنـدپایان  پوره و ،نمونه الرو 2303 ،مرداد ،خرداد تیر

مکان آبزي سه محل بـراي  از هر  .گردیدآبزي جمع آوري 
ذره بـین   ابزار جمع آوري شـامل  .نمونه گیري انتخاب شد

و ) Small sieve( ، مالقـه سـاده  ) Hand lens( دسـتی  
)  Blunt forceps(، پـنس  )Pond net( تـوري مالقـه اي  

و )  Dropper( ، قطره چکـان ) Fine brush(برس دستی 
. بـود ) Jar( و جـار  )  Vial(لوله جمع آوري نمونه شـامل  

و نحوه فعالیت با روش  این نمونه ها بر اساس نوع زیستگاه
از  پـوره هـاي بنـدپایان   . ع آوري گردیـد جمـ  هاي مختلف

سنجاقک ها وآسـیابک هـا و نمونـه    , راسته هاي یک روزه
شفیر ه هـاي   ، الرو ومتعلق به کالس سخت پوستان هاي

آن در  و بـردن آادس و کولکس با استفاده از مالقـه بـا فـر   
الرو . جمـع آوري گردیـد   نقاط مختلف جـوي و برکـه آب  

در درون گیاهان و جلبک هاي آبزي با بیرون  خرمگس ها
آوردن این گیاهان بوسیله توري سیمی و بـا کمـک پـنس    

بـا خـارج    الروهاي بهاره ها و یـک روزه هـا   .صید گردیدند
کردن سـنگ هـاي جـوي آب و کـاوش آنهـا جمـع آوري       

, الرو هاي سیمولیوم با خارج کردن گیاهان آبزي. گردیدند
سنگ ها و قطعات چوب افتاده در درون آبهـاي جـاري بـا    

سـن هـا وسوسـک    . سرعت نسبتا زیاد جمع آوري گردیـد 
کنند و بیشـتر  هاي آبزي که با سرعت زیاد در آب شنا می

بـا زدن تـوري سـیمی صـید     , در آبهاي راکد وجود دارنـد 
ري شـده در ظـروف در بسـته    نمونه هاي جمـع آو  .شدند

همــراه بــا آب بــه آزمایشــگاه منتقــل و در الکــل اتیلیــک  
درصـد قـرار گرفــت و بـه مـرور بــا اسـتفاده از اســترئو      70

 ]10 -12 [میکروسکوپ و کلید شناسایی بنـدپایان آبـزي   
نتـایج بـر اسـاس راسـته و     . مورد تشـخیص قـرار گرفتنـد   

و سـپس   خانواده و بندپایان آبزي در جـداول قـرار گرفـت   
  . مورد مقایسه قرار گرفت

 یافته ها
بار نمونه گیري از راسته  39نمونه در طی 2303از مجموع 

سخت , )درصد 8/55( نمونه  1287با ) Diptera(دوباالن 
راسته , )درصد 2/25( نمونه 579با ) Crustacea( پوستان

، )درصد 9/6(نمونه  158با ) Trichoptera( بال موداران
  نمونه153 با) Ephemeroptera( هیک روز راسته

مکان حسب بر کاشان شهرستان يآبز انیبندپا عیتوز :1 جدول  
 بندپا

 مکان
 دیپترا
 

 هتروپترا تریکوپترا
 

 افمروپترا
 

 کلئوپترا
 

اودونا
 تا

کوپترا پله  
 

سه آکروستا  
 

 درصد   جمع

نانیجو  135 - - 10 8 - 5 206 364 15.8 
 8.2 188 - - - - 20 -  168 گلستانه
 18.5 427 - - - 3 35 - 131 258 نراق
 5.7 130 - - 25 - 5 -  100 برزك
 10.1 233 75 - - - - 3  155 مرق
 2 48 - - - - - - 15     33 نشلج

رهیز ده  138  - - - 11 - 85 234 10.2 
آب شور  39  12 - 3 - - 45 99 4.3 

 2.5 56   3  13   40 آب شیرین
 7.5 172 100 - 22 - - 3  47 خم

اسرین  116  - 30 - - - - 146 6.3 
 5.6 130 68 - - 9 - 8 12 33 قهرود

انهیاب  25  - 40 3 - 8 - 76 3.3 
 100 2303 579 13 61 26 153 26 158 1287 جمع
8/55 درصد  9/6  1/1  7/6  1/1  6/2  6/0  2/25  100  
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با  )Odonata( راسته آسیابک ها وسنجاقکها ،)درصد7/6(
) Heteroptera( راسته ناجورباالن ,)درصد6/2( نمونه 61
) Coleoptera( راسته قاب باالن ،)درصد 1/1(نمونه  26با 
 )Plecoptera( راسته پله کوپترا ،)درصد 1/1(نمونه  26با 
از زیر شاخه . شناسایی گردید) رصدد 6/0(نمونه  13با 

)  Amphipoda( سخت پوستان سه زیر کالس آمفی پودا
از آب هاي جاري،  )درصد 70( عدد  405اد به تعد

درصد  9/24عدد  144به تعداد ) Ostracoda( اوسترکودا
) درصد 1/5( عدد  30به تعداد  )Copepoda( و کوپه پودا

طق جوینان و منا. جمع آوري گردید از آب هاي راکد
 راسته و 5راسته غنی ترین مکان با  قهرود از نظر تنوع

فقیر ترین مکان از نظر تنوع راسته اي نشلج، گلستانه و 
باالترین تعداد نمونه صید  .راسته می باشند 2نیاسر با 

بار نمونه 3 درطی )درصد 5/18(عدد  427شده از نراق با 
   2( عدد 48یزان گیري و کمترین تعداد نمونه از نشلج به م

  

نمونه ). 1جدول شماره (در طی نمونه گیري بود ) درصد 
روزه ها ، بال هاي متعلق به راسته هاي پله کوپترا، یک 

از آب هاي جاري و بقیه راسته هاي دیگر  موداران و ادوناتا
نمونه هاي راسته دو . از آب هاي راکد جمع آوري گردید

آب هاي جاري صید اکد و هم از باالن هم از آب هاي ر
 از راسته دوباالن خانواده هاي کولیسیده .شد

)Culicidae ( نمونه  639با)سیمولیده)درصد 7/49 ، 
)Simulidae ( نمونه 436با )کایرونومیده )درصد 9/33 ،
)Chironomidae( نمونه  112با)درصد 7/8( ،

 7(نمونه  90با ) Ceratopogonidae( سراتوپوگونیده
، )درصد 3/0(نمونه  4با ) Eryphidae( ، اریفیده)درصد

 و دیکسیده) درصد/. 2(نمونه  3با) Tabanidae( تابانیده
)Dixidae ( نمونه  3با)شناسایی شدند) درصد 2/0 .

غنی  قه نراق از نظر تنوع خانواده هاي راسته دوباالنمنط
ترین مکان از  فقیر و درصد کل دو باالن 20ترین مکان با 

. از این راسته می باشند خانواده 2با  این  منطقه ابیانه
  ). 2جدول شماره (

  

  بحث 

خانواده حسب بر کاشان شهرستان دوباالن عیتوز :2 جدول  

 خانواده
 مکان

دهیکسید  
 

دهیفیار  
 

دهیمولیس  
 

دهیسیکول  
 

دهیونومیرکا  
 

دهیتابان  
 

  دهیسراتوپوگون
 

  جمع
 

  درصد

نانیجو  - - - 135 - - - 135 10.5 
 13 168 - - - 168 - - - گلستانه
 20 258 15 3 3 40 197   نراق
 7.8 100 - - 5 95 - - - برزك
 12 155 - - - - 155 - - مرق
 2.6 33 - - 15 18 - - - نشلج

رهیز ده  3 4 - 17 54 - 60 138 10.7 
آب شور  - - - 24 - - 15 39 3 

 3.1 40 - - - 40 - - - آب شیرین
 3.7 47 - - 35 12 - - - خم  

اسرین  - - 56 60 - - - 116 9 
 2.5 33 - - - 5 28 - - قهرود

انهیاب  - - - 25 - - - 25 2 
 100 1287 90 3 112 639 436 4 3 جمع
2/0 درصد  3/0  9/33  7/49  7/8  2/0  7 100  
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بزي و سـه زیـر   راسته از حشرات آ 7تحقیق نشان داد که 
در آب هاي جاري و ساکن منطقه  کالس از سخت پوستان

این بررسی نشـان مـی دهـد کـه ایـن      . کاشان وجود دارد
از نظـر فـون    شهرستان گرمسیري و با آب وهواي خشک،

با توجه به این کـه بررسـی    .ن فوق بسیارغنی استبندپایا
هاي پژوهش گران دیگر بیشـتر در منـاطقی انجـام شـده     
است که از هواي سردتر برخوردار بوده و در برگیرنـده آب  

ه است، به نظر می رسد هاي جاري و راکد بیشتري نیز بود
آب در منطقه کاشان دماي متوسط سـالیانه   علیرغم کمی

راسـته اي و خـانواده هـاي بنـدپایان     محیط موجب غناي 
ه از نظر قاز طرفی به دلیل اینکه این منط. آبزي شده است

اقلیم بیابانی  آب و هوائی به دو منطقه با اقلیم کوهستانی و
بندپایان آبزي هـر دو اقلـیم در زیسـتگاه    . تقسیم می شود

 55 راسـته دوبـاالن بـا بـیش از    . ی شوندهاي خود یافت م
حشرات آبزي بـود مطالعـه   ترین راسته هاي درصد از فراوان

بـدلیل اهمیـت پزشـکی بیشـتر از همـه مـورد        این راسته
نتایج مطالعه با گزارش دیگر هـم   .مطالعه قرار گرفته است

  .]8،9 [خوانی دارد
مطالعه نشـان داد کـه در شهرسـتان کاشـان کـه سـخت       

ــودا و اســتراکودا  ــی پ از ) Seed shrimp(  پوســتان آمف
باالئی برخوردار بـوده و در آبهـاي جـاري و     نسبی فراوانی

این سخت پوستان بـراي اولـین بـار از    . راکد فعالیت دارند
این منطقه گزارش شده اند ولی این گزارش براي اولین بار 

ان شـ اوجود سخت پوستان زیر کالس اوسـتراکودا را در ک 
نشان داد این بندپایان از اهمیت ویژه اي برخوردار هستند 

ند به عنوان شاخص با ارزش کیفیت ّمورد توجـه  و می توان
لذا بررسی هاي بیشتر در مورد پراکندگی، . ]3 [قرار گیرند

اکولوژي، زیست شناسی و نیازهاي محیطـی آنـان توصـیه    
درصـد از نمونـه هـاي صـید شـده در ایـن        9/6. می شـود 

کـه بـا نتـایج    . بررسی متعلق به راسته بـال مـوداران بـود   
در . همخـوانی دارد ) 2005( کـاران  مطالعـه دهقـانی و هم  

ی و تنـوع در  گایران گزارشـی مبنـی بـر وضـعیت پراکنـد     
دســترس نیســت و هنــوز حشــره شناســان ایرانــی بــراي  
تشخیص و مطالعه بیولوژیکی آنان کاري زیادي بـه عمـل   
نیاورده اند ولـی مطالعـات گسـترده اي در دنیـا روي ایـن      

رسد که ایـن   به نظر می. ]8[ بندپایان صورت گرفته است
حشرات و اهمیت آنان در اکوسیستم کمتر مـورد مطالعـه   

که شاید به دلیـل اهمیـت بیشـتر آفـات      استقرار گرفته 
 7/6حـدود  . کشاورزي و بهداشتی از نظر مسـئولین باشـد  

درصد از نمونه هاي ایـن بررسـی از راسـته یـک روزه هـا      
به وجود )  2005(و دهقانی و همکاران ) 1996( حجت.بود
در . ]8،13[ خانوده از آنان در ایران اشاره نمـوده اسـت  دو 

 6/2بررسی ما از راسته آسیابک ها و سنجاقک ها به میزان 
و )  1979(مطالعـات تیرگـري   . درصد جمع آوري گردیـد 

ــن راســته  ) 2005( دهقــانی حــاکی از آن اســت کــه از ای
ایـن  .خانواده هاي متعـددي در ایـران زیسـت مـی نماینـد     

حـدود  . ]8،14[ مطالعه ما همخـوانی دارد  موضوع با نتایج
درصد از نمونه هاي این بررسی از راسته قاب بـاالن و   1/1
درصد از پلـه کـوپترا شناسـائی شـد     /. 6ناجورباالن و  1/1

به دو راسته قاب باالن  84دهقانی در بررسی خود در سال 
و ناجورباالن اشاره کرده است ولی پله کوپترا بـراي اولـین   

در این بررسـی  . ]8[ طقه کاشان گزارش می گرددبار از من
فراوان ترین بندپاي آبزي الرو و شفیره جنس ها آئـدس و  

. درصـد بـود   49.7کولکس از خانواده کولیسیده به میـزان  
از جنس آاس دو گونه  در شهرستان کاشان) 1987( زعیم

را از منطقـه آب شـیرین و آران و بیــدگل گـزارش نمــوده    
خـانواده گونـه هـاي زیـادي در نقـاط      از ایـن  . ]15 [است

افراد خانواده فوق بـه  . مختلف کشور ایران گزارش شده اند
دلیل اهمیت پزشـکی در دنیـا بیشـتر از کشـور مـا مـورد       

   ]8،9[ بررسی و مطالعه قرار گرفته است
 راسـته دوبـاالن متعلـق بــه    درصـد  9/33در ایـن مطالعـه   

قبلی توسـط  خانواده سیمولیده شناسائی شد که با مطالعه 
هـم خـوانی دارد افـراد ایــن    ) 2005( دهقـانی و همکـاران  

خانواده در منطقه کاشـان در نـواحی کوهسـتانی و در آب    
جـنس  . ]8[ هاي تمیز و جاري با سرعت زیاد گزارش شـد 

تابانوس متعلق به خـانواده خـرمگس هـا در ایـن بررسـی      
الرو هاي ایـن حشـره برجسـتگی هـایی در      .شناسایی شد

داشته کـه تشـخیص آن را آسـان مـی نمایـد       اطراف بدن
در ایران . حشرات این خانواده در تمام دنیا پراکندگی دارد.

ــاران  ــانی و همکـ ــیان) 2005( دهقـ در  )1984( و عباسـ
بررسی خود ضمن اشاره به پراکندگی آنان کلید شناسایی 
 آنان را ارائه نموده است که با گزارش ما هـم خـوانی دارد  

 ,راسته دوباالن از وهش ما براي اولین باردر پژ. ]8،16،17[
اریفیده شناسایی گردیـد کـه تـا بـه      خانوادهاي دیکسیده،

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jn

ku
m

s.
4.

4.
60

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.n
ku

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               5 / 8

http://dx.doi.org/10.29252/jnkums.4.4.603
http://journal.nkums.ac.ir/article-1-175-fa.html


  
 و همکاران روح اله دهقانی                                                                                                                    ...ترکیب فونستیک و تنوع زیستگاهی بندپایان 608

 

همچنـین در  . حال گزارشی در مورد آنان ارائه نشده است
کاشان براي اولین بار نمونه هاي خـانواده سـراتوپوگونیده   

پشه هاي خانواده کولیسـیده بـا اهمیـت     .شناسائی گردید
ي از نظر پزشکی محسوب می شوند کـه  آبز ترین حشرات

ایـن  بخش مهمی از زندگی خود را در آب بسر می برند در 
کولکس، مانسونیا و آادس  ،آنوفلجنس هاي مهم خانواده 

که تا کنون سه جنس آنها در کاشـان شناسـائی   قرار دارد 
ــت  ــده اس ــا    .گردی ــه ه ــن پش ــاقلین ای ــان ــواع , ماالری ان

 از آربـو ویـروس  زیـادي   تعـداد آنسـفالیت و  , فیالرزیازیس
آنهـا را در زمـره    ،آزار و اذیت ناشی از گزشالبته وهستند 

قرار داده پزشکی و بهداشت حوزه مهمترین گروه بندپایان 
با توجه به این که در کشور ما ایران نقش بنـدپایان   .است

لـذا   بزي به جز ناقلین ماالریا کمتر مورد توجه بوده استآ
عـدم  . تحقیقات کم وجـود دارد اطالعات کمتري به خاطر 

تحقیقات منطقه اي در ایران موجب شده است که در ایـن  
لـذا   .زمینه کلید هاي شناسایی مناسب در دسترس نباشد

می توان گفت از محدودیت هاي عمـده ایـن زمینـه نبـود     
ها و گونه هـاي بنـدپایان    جنس ,کلید شناسایی خا نوادها

در صـورتیکه   .می باشد آبزي به جز ناقلین ماالریا در ایران
هم گونه هاي متنوع پزشکی دیگـر  , در بین بندپایان آبزي

و هم گونه هایی کـه بـه عنـوان بیوانـدیکاتور یـا شـاخص       
ــودگی   زیســتی کــاربرد زیــادي در بهداشــت آب ازنظــر آل

   .شیمیایی داشته مورد استفاده قرار می گیرند
  ه گیريجنتی

تان آمفی پـودا و  براي اولین بار سخت پوس در این مطالعه 
استراکودا و دوباالن خـانواده هـاي اریفیـده ، دیکسـیده و     
سراتوپوگونیده در کاشان گزارش می شود آنچـه از نتـایج   

استنباط می گردد نشان دهنـده فراوانـی ایـن     بررسیاین 
ایران بوده که تا کنون کمتر بـه  مناطق مرکزي حشرات در

و نشانگر هاي آنان و نقش با اهمیت شان در تعادل طبیعی 
زیستی ارزشمند براي کـارکرد سـالم محـیط زیسـت و یـا      

توصیه می شـود کـه    .تامین غذاي آبزیان توجه شده است
حشره شناسان و زیست شناسان در مورد شناسـایی گونـه   
ها و مطالعه رفتار و بیولوژي و پراکندگی و شناسائی ارزش 

ییـد  هاي زیستی آنان در ارتباط با سالمت محیط اقدام نما
تا با شناخت ارزش هاي زیستی این بنـدپایان و یـا احیانـا    

زیان هاي ناشی از بعضی از گونه ها بهتر بتوان آنها را مورد 
  .بهره برداري قرارداده و یا کنترل نمود

 تشکر و قدر دانی

بدین وسیله از همکاري و مساعدت کارکنان مراکز درمانی 
مایشگاه شهرستان کاشان، کارکنان آز و بخش بهداشت

تحقیقاتی دانشکده بهداشت به ویژه آقاي وارسته و کسانی 
که در اجراي مطالعه مزبور تالش نموده اند تشکر و 

 .قدردانی می نمائیم
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Abstract 
Background & Objectives:    Given the importance of aquatic 
arthropods as vector in medical and bioindicator in life sciences 
and information on the composition of such animals , this study was 
conducted during 2010 in the city of Kashan. 
 Material & Methods: Descriptive study and sampling at 13 
locations and over 39 times in 2303 on the number of larvae, 
nymphs, Pupa and adults were collected from Lentic and Lotic 
waters. The collected Samples were transferred to the laboratory 
and identified by using a stereo microscope and morphological 
keys. 
Results:Total 2303 samples over 39 times the sampling of the class 
insecta 1724 (74.8%) crustaceans, with 579 samples (25.2%),were 
collected . from insect:  Order  Diptera, with 1,287 cases (55.8%), 
Order Trichoptera  with 158 samples (6.9%), Order 
Ephemeroptera 153 samples (6.7%), Order Odonata with  61 
samples (2.6%), Order Heteroptera  with 26 samples (1.1%), Order 
Coleoptera with 26 samples (1.1%), Order Plecoptera  with 13 
sample (0.6) were identified. From Crustacea Class , Amphipoda  
414 samples (18%) from Lotic  water, Ostracoda 139 samples 
(6.1%), Copepoda  26 samples (1.1%), from the Lentic waters was 
collected. 
Conclusion: For the first time , from Crustacea class ,subclass of 
Ostracoda and from  Diptera order , Ceratopogonidae ,Eryphidae , 
Dixidae families were reported in Kashan. Therefore it can be 
concluded that the aquatic arthropods Fauna are very rich in 
Kasha.. 
Keywords: Fauna, Aquatic, arthropods, Habitat, Kashan 
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