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مطالعة تأثیر نوسانات دما در طول ،وزن و فاکتور وضعیت ماهی
خواجو ) Schizothorax pelzami (Kessler, 1870در دو زیستگاه
دریاچه و رودخانه
 مهدی بدری :کترشیتسیترش تنشنته آزت تس یی لتح ةلسح ثح ت  ،گرله یح ط زیست ل تنرژف ،ثهرتن  ،ایران
 اصغر عبدلی :تنش ترگرله ثیسع زیستی ل ی یریت تکسس ستمهتف دژلهشک ة ةلسح یح طی ،تنشنته شه بهشتی  ،تهران ،ایران
 بهرام حسنزاده کیابی :تنش تر تنشک ة ةلسح زیستی ،تنشنته شه بهشتی  ،تهران ،ایران
 محمود کرمی :تنش تر گرله ش
ل یح طزیست ،تنشک ة ییتبع ب عی ،تنشنته ثهرتن ،کرج ،ایران

چکیده
یطتیعگ حتار تز ف  1388ثت ف  1389ر ل تکسس ستم رل تنهتف ل ریتچهتف ربترة رژیم یتف ستی تنه ،رلتبط ب د سا ل لزن کل
ل فتکتسر لاع ت به ث ک ک زیستنته ل یس ت ر یزتهی ست زس بزت نزتح ةلمزی  Schizothorax pelzamiتنجزتح دزذیرفت .زیسزتنته
رل تنهتف فریاف بت ی تنن د یتف ستالنگ  10/99±4/325ر گ ستنتیگرت بهییایگ زیستنته گرح ل زیستنته ریتچهتف چشزمهسزبا بزت
ی تنن د یتف ستالنه  8/85±1/015ر گ ستنتیگرت بهییایگ زیستنته سر یشخ ش  .ث زتل یعیزت ترف  )P<0/001ی زتن ی زت یر
یربسط به سا کل ل لزن کل ر یس ت یت ه ر هر ل زیستنته هم ی د ی تن ش ب رگرس سن سا ل لزن کزل ر هزر ل زیسزتنته
یشته ه ش  ،به سرف که یس ت یت ه ر زیستنته رل تنهتف ل یس ت نر ر زیستنته ریتچهتف رش آیسیتریکی یثبت تشت 3/107
= bل  .)b=3/102هم ی د ،یس ت نر ر زیستنته رل تنهتف ل یس ت یت ه ر زیستنته ریتچهتف ترتف رش آیزسیتریکی یی زی بزس
 b= 2/828ل  .)b=2/807رتبطگ سا کل بت لزن کل ر مع ت ستکد ر زیستنته رل تنهتف ر یسز ت نزر بزه صزسر =0/9376
 W=0/21×10-4 TL2/8)r2ل ر یس ت یت ه به صسر  W=0/5× 10-5 TL3/10)r=0/96تسزت .هم یز د ،ی زت یر تیزد رتبطزه ر
مع ت ستکد ر زیستنته ریتچهتف ر یس ت نر بزه صزسر  W=0/5×10-5 TL3/10)r =0/933ل ر یسز ت یزت ه بزه صزسر
 W=0/21× 10-4 TL2/82)r=0/966یحتسبه ش .
واژگان کلیدی :تکسیسژف ،دسیتیی مع ت ،یت ،رش  ،ستزگترف ،کپسریته تن.

 نسیسی ة یسئسا ثل دی  021-22431971فتکسی 021-22431972

Email: asabdoli@yahoo.com
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ش

به واسطة قانون سازگاري به زیس گاه خرود ،بررسری

 .1مقدمه
در خصوص اثر زیس گاه در ماهیان با

اغلب مطالعا

شده اس .
ماهی خواجرو (شرکل  )1م علرق بره ردة ماهیران

تمرکز بر عوامل غیرزندة اقلیمی انجرام گرف ره اسر
( )Myers, 1998و یکرری از مه ر ترررین ایررن عوامررل

اسرر خوانی  ،Teleosteiراسرر ة کسورمرراهی شررکالن

( .)Shepherd et al., 1984از آنجا که

 ،Cypriniformesردة شعاع بالگران ،Actinopterygii

فاک ور دماس
ماهیان موجودا

خونسرديانرد و دمراي بردن آنهرا

تابع دماي آب اس  ،بنابراین بروز تغییرا

در دمراي

خررررانوادة کسورماهیرررران  Cyprinidaeو جنسرررری
 Schizothoraxاس ؛ از جمله صتا

کلیردي مراهی

آب منجر به تيثیر مس قی یرا غیرمسر قی در رف رار و

خواجررو تعررداد زیرراد فلررسهررا روي خررط جررانبی و

خواهرد شرد ( Coutant,

مخرج و بالرة مخرجری

فیزیولوژي ایرن موجرودا
 .)1987این گروه از موجودا
خود را با تغییرا

مخ ل

توان آن را دارنرد کره

فلسهاي درش تر در اطرا
اس .

دمرایی سرازگار کننرد کره

پیامد این پدیده تغییر در شاخصهراي رشرد خواهرد
بررود ( .)ibidضرررور

ایررن نرروع مطالعررا

از آنجررا

نمایانتر میشود که در کشور ما هر سراله گونرههراي
شکل  .1تصویر گونة خواجو

جدیدي گزارگ میشوند ،مرثالً در  25سرال گذشر ه

Schizothorax pelzami

پنج گونة جدید به گونههاي ماهیران و تنروع زیسر ی
ایران در این دس ه از جانداران افرزوده شرده اسر

و

حدود ده گونرة دیگرر هر بردون شررح ،توضریح و
شناسایی باقی ماندهاند که برهرغر ارزگهراي براالي
بومشناسی آنها در زنجیرة حیا

هریچگونره فعالیر

تاکنون مطالعرا

چنردانی در خصروص زنردگی

گونة  Schizothorax pelzamiصور
ن رایج پرهوه

نگرف ه اس .

( )Abdoli et al., 2007دربرارة

رژی غذایی نمونه ها ،رابطرة طرول برا وزن و نسرب

پهوهشی و حتاب ی دربارة آنهرا و زیسر گاههایشران

جنسی ی در رودخانة الیرینسرو نشران داد کره رابطرة

نمریگیررد ( .)Abdoli, 2000ایرن مسرئله در

طرررول و وزن در نمونرررههررراي مررراده برررا رابطرررة

کره تعرداد زیرادي از گونرههرا بره علر

 )r=0/999( W=-12/108×L3/134و در نمونرههراي

ناشناسبودن گونه و زیس گاه و نبود فراینرد حتابر

نر نیز برا رابطرة )r=0 /849( W=-10/594×L2/796

صور
حالی اس

به منظور جلوگیري از تخریرب زیسر گاه همرواره در
معرض انقراض قرارمی گیرند .این پهوه

به منظرور

بررسی تتاو هراي ایجادشرده در نروع رشرد مراهی
خواجو در دو زیسر گاه م تراو

اس  ،همچنین نوع ،تعداد و حجر مح ویرا
این جاندار شامل یازده گروه م تاو
که اکثری

معردة

از بن وزهاسر

غالب بن وزها در مطالعة ایشران Odonata

بره واسرطة وجرود

و الروهاي  Chironrmidaeو  Simulidaeتعیین شرد.

جانردار،

ماهی خواجو  Schizothrax pelzamiدرحوضرههراي

اس رس زیس گاهی دما و پاسخهاي م تراو

یطتیعگ ث ن ر نسستنت

یت ر سا ،لزن ل فتکتسر لاع ت یتهی ست س ) Schizothorax pelzami (Kessler, 1870ر ل زیستنته ...

رودخانهاي بیابان قرهقوم واقع در ترکمنس ان از سم
ایران و افغانس ان زیس
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شمالی رش هکوه هاي بینالود و در  50کیلوم ري شمال

می کنرد .همچنرین ،حضرور

غربی مشهد واقع شده اس  .طول جغرافیرایی آن 58

ایررن گونرره در غرررب رودخانرة جرمرراب و رودخانرة

درجه و  48دقیقه ترا  59درجره و  5دقیقره و عررض

(.)Berg, 1949

جغرافیایی آن  36درجه و  20دقیقه تا  36درجه و32

هریررود در ایران گزارگ شده اسر

 )2007( Abdoliحضررور ایررن گونرره را در رودخان رة
جام ،رودخانة شرر ،،رودخانرة اخلمرد در نزدیکری
مشهد ،رودخانة کش رود در خراسان ،قسرم هراي
باالدس
دش

کرالشرور ،رودخانرة جراجرم و جروین در
کویر گزارگ کرده اس .

دقیقه اس .
زیس گاه رودخانهاي فریزي داراي نوسانا
دبی آب اس

و تغییرا

شدید

فصلی و ناپایرداري شررایط

دمایی در آن برهوضروح دیرده مریشرود ( Velayati,

 .)2004به عبار

دیگر ،این زیسر گاه رودخانرهاي را

می توان زیس گاهی با نوسان و اس رسهاي گونراگون

 .2مواد و روشها
حوضة آبریز رودخانة فریزي (شکل  )2در دامنههراي

معرفی کرد.

شکل  .2منطقة مورد مطالعه در زیستگاه رودخانهای (رودخانة فریزی و پایه) و نوسانات سطح آب

شکل  .3منطقة مورد مطالعه در اکوسیستم چشمه و قنات (دریاچة چشمهسبز گلمکان)
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ش

دریاچة چشرمهسربز (شرکل  )3برهمنزلرة دومرین
زیس گاه مورد مطالعه در باالدس

رودخانرة گلمکران

)K = (W ⁄ L3)×100 (Bagenal and Tesch, 1978

محاسبه شد که در این رابطه:
وزن کل (گرم) =  ،Wطول کل (سان یم ر) = .L

( 18کیلوم ري جنروب روسر اي گلمکران) در طرول
جغرافیایی  59درجه و  5دقیقه و عررض جغرافیرایی
 36درجه و  20دقیقه قرار گرف ه اس  .ایرن دریاچره
تک ونیکی بر حسرب مقردار بارنردگی سرالیانه داراي
و منتی اس  ،اما زیس گاه در تمامی

نوسان هاي مثب

طول سال میزان قابل قبرولی آب دارد بره طروري کره
می توان زیس گاه دریاچه اي چشمه سبز را زیسر گاهی
با شرایط ثاب

در این مطالعه فرض کرد.

نمونهبرداريها به صور

تصادفی و در فواصرل

زمررانی یرر ماهرره از دي  1388تررا دي  1389و در
اکوسیس

رودخانه در ام داد قسم هراي باالدسر ،
(به طور م وسط  20قطعره در هرر

میانه و پاییندس

ماه) برا اسر تاده از ترور سرالی

برا فاصرلة گرره 0/5

سان یم ر و قطر دهانة  10م ر و در اکوسیس دریاچه
نمونهگیري از عمق  0/5تا  4م رر برا اسر تاده از ترور
گوشگیر و با اندازة چشمة  2سان ی م ر انجام گرفر .
نمونه ها پس از صید در فالس
سرع

یرخ قررار داده و بره

به آزمایشگاه من قل شد .اندازهگیري دماي آب
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رابطرة طررول و وزن همررة نمونررههررا برره تتکیر
با اس تاده از رابطة  W = a L bمحاسبه شرده

جنسی
اس

( )Bagenal, 1978که در این رابطه:
وزن بدن=  ،Wضریب ثاب

= ،aشیب خرط =،b

طول کل به میلیم ر =.L
همچنین ،الگوي رشد (ایزوم ری

یا الوم ریر )

با اس تاده از مقایسرة ضرریب  bبرا عردد  3بره منزلرة
شاخص رشرد ایزوم ریر

از طریرق آزمرون آمراري

( )T-testمطالعرره شررد .رشررد مرراهی در صررورتی
(همسان ،یکنواخ ) اس

ایزوم ری

کره ضرریب b

برابر عدد  3باشد و در صورتی که این ضریب بیشر ر
یررا کم ررر از ایررن میررزان باشررد از نرروع آلرروم ریکی
(غیریکنواخ ) خواهد بود (.)ibid

 .3نتایج
دامنة نوسانا
شده اس

دما در هر دو زیس گاه در شکل  4ارائه

کره زیسر گاه رودخانره اي را برا نوسرانا

بیش ري نسب

به زیس گاه دریاچه اي نشان می دهد .از

در ایام نمونهبرداري با اس تاده از دماسرنج جیروهاي و

ایررنرو مرریترروان زیسر گاه دریاچررهاي را زیسر گاهی

شد .وزن نمونهها با اسر تاده از

از منظر سیر دما برشرمرد .از

به صور

ماهانه ثب

ترازوي دیجی ال با دق
دق

 0/01گرم اندازهگیرري شرد.

در اندازهگیرري طرول کرل برا اسر تاده از تخ رة

بیوم ري (برا دقر

داراي مقادیر تقریباً ثاب
طر
نوسانا

دیگر ،زیسر گاه رودخانره اي را زیسر گاهی برا
دماي نسب اً باال تلقی کرد .تتاو

معنرا داري

 0/01سران یم رر) انجرام گرفر .

) (T-test P<0/005میان میانگین دماي سراالنة آب در

اندازهگیرري و مقایسرة میرانگین وزن ،طرول کرل بره

ایس گاه هاي مورد مطالعه وجود دارد ،بره طروري کره

نر و ماده و نوع زیس گاه با اس تاده از

زیسرر گاه چشررمهسرربز بررا میررانگین دمرراي سرراالنه

آزمون آماري ( )T-testانجرام شرد .تجزیره و تحلیرل

 8/85±1/015درجة سان ی گراد به منزلة زیس گاه سررد

دادهها با اس تاده از نرمافزار  SYSTAT9انجام گرف .

و زیس گاه رودخانة فریزي با میرانگین دمراي سراالنه

تتکی

جنسی

در ایررن پررهوه
جداگانه براي جنسی

فرراک ور وضررعی

برره صررور

نر و ماده برا اسر تاده از رابطرة

 10/99 ± 4/325درجة سان یگراد برهمنزلرة زیسر گاه
گرم تعیین شد.

یطتیعگ ث ن ر نسستنت
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شکل  .4میانگین ماهانة دما
(درجة سانتیگراد) در زیستگاههای چشمهسبز و رودخانة فریزی در بازة زمانی مورد مطالعه

ن ایج در خصوص میانگین طرول ،میرانگین وزن،
انحرا

اس اندارد ،دامنة وزن کل و دامنرة طرول کرل

تعداد  873قطعه نمونرة صیدشرده در جردول  1بیران
شده اس  .ن ایج نشان میدهد جنسی

ماده در هر دو

زیس گاه به طور معناداري وزن و طول بیش ري نسب
به جنسری
جمعیرر

نرر دارد .همچنرین ،انردازه و وزن افرراد
سرراکن در زیسرر گاه دریاچررهاي برره طررور

معنرراداري بیشرر ر از جمعیرر

سرراکن در زیسرر گاه

رودخانهاي مشاهده شد ).(T-test P<0/001
معنراداري میران شریب

ن ایج نشان داد که تتاو

آلرروم ریکی مثبرر
جنسی

دارد ( b= 3/107و .)b=3/102
ماده در

نر در زیس گاه رودخانهاي و جنسی

زیس گاه دریاچهاي نیرز رشرد آلروم ریکی منتری دارد
( b= 2/828و .)b=2/807

رابطة طول کل با وزن کل در جمعی
زیس ر گاه رودخان رهاي در جنسرری

سراکن در

نررر برره صررور

( W=0/21×10-4 TL2/8)r2 =0/9376و در جنسررری
مرراده برره صررور

3/10 2

()r =0/96

-5

W=0/5× 10 TL

اس .
همچنین ،مقادیر این رابطه در جمعی

سراکن در

رگرسیون مربوط به رابطة طول و وزن کل در هرر دو

زیسرر گاه دریاچررهاي در جنسرری

زیس گاه وجود دارد (جدول  .)2مقرادیر رابطرة طرول

( W=0/5×10-5 TL3/10)r2=0/933و در جنسی

حاصل از پارام ر  bجمعی

ساکن در هر دو زیس گاه

نشان میدهد که وزن به صور
اندازة بدن افزای

آلوم ریکی با افزای

مییابد (جدول  .)2همچنین ،ن ایج

نشان داد (شکل  5و  )6که جنسی
رودخانه اي و جنسی

ماده در زیسر گاه

نر در زیس گاه دریاچه اي رشد

برررره صررررور

2/82 2

()r =0/966

نررر برره صررور
ماده

-4

W=0/21× 10 TL

محاسبه شد.
مقادیر فراک ور وضرعی

در هرر دو زیسر گاه در

جدول  2نشان داده شده اس  .برر اسراس اطالعرا
بهدس آمده تتاو

معنراداري ) (T - test P<0/05در
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ش

در هرر دو جمعیر

مطالعه مشاهده می شود ،بره طروري کره مقرادیر ایرن
شاخص در جمعیر

سراکن در زیسر گاه دریاچره اي

برراالتر از جمعی ر

سرراکن در زیس ر گاه رودخان رهاي

مشاهده شد و این بدان معناس

که جمعی

دریاچرهاي شرررایط زیسر ی مناسرربتررري نسررب
جمعی
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شکل  .5رابطة طول و وزن ماهی خواجو ،[ log ( W= log a + log b (TL ) ] :جنسیت ماده در زیستگاه رودخانهای )،(b
جنسیت نر در زیستگاه رودخانهای ).(a
جنسیت نر به صورت (W=0/21×10-4 TL2/8)r2 =0/9376
جنسیت ماده به صورت (W=0/5× 10-5 TL3/10)r2=0/96
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0

شکل  .6رابطة طول و وزن ماهی خواجو :(c) ،[ log ( W= log a + log b (TL ) ] :جنسیت ماده در زیستگاه دریاچهای،
) (dجنسیت نر در زیستگاه دریاچهای.
جنسیت نر به صورت (W=0/5×10-5 TL3/10)r2=0/933
جنسیت ماده به صورت (W=0/21× 10-4 TL2/82)r2=0/966
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جدول  .1مقایسة میانگین وزن کل و طول کل ماهی خواجو در زیستگاه دریاچهای و رودخانهای

نام
ایس گاه

جنسی

تعداد

رودخانة

میانگین طول

دامنة طول کل

کل

(میلیم ر)

SD+

دامنة وزن

اخ ال
معنادار()P

بدن (گرم)

میانگین وزن
بدن

اخ ال
معنادار()P

SD+

نر

340

185-70

127/779±23/285

>0/001

2/25-56/3

19/062±9/89

>0/001

ماده

145

227-71

141/558±29/151

>0/001

2/12-103/36

26/869±17/487

>0/001

نر

217

217-94

157/769±28/017

>0/001

5/3-87/23

37/004±18/662

>0/001

ماده

171

274-69

170/861±52/525

>0/001

2/76-158/14

54/48±36/603

>0/001

فریزي
دریاچة
چشمهسبز

جدول  .2مقادیر میانگین طول و وزن و پارامترهای مربوط به روابط میان طول و وزن
] )  [ log ( W= log a + log b (TLو فاکتور وضعیت در هر دو زیستگاه

نام
ایس گاه

طول کل

تعداد جنسی

رودخانة

نر

340

ماده

145

نر

217

ماده

171

فریزي

دریاچه
چشمهسبز

a

b

R2

0/000021

2/807094

0/937633

وزن بدن (گرم)

(میلیم ر)
127/779

19/062

)23/285(185-70

)9/89( 2/25-56/3
26/896

141/558
)29/151( 227-71

2/12-103/36

0/000005

3/102117

0/9640081

()17/487
37/004

157/769
)28/017(217-94

5/3-87/23

0/000005

3/107213

0/933428

()18/662
54/480

170/861
)52/525(274-69

2/76-158/14

0/000021

2/828639

0/966144

()36/603

فاک ور
وضعی
0/726
)0/298( 0/292-2/040
0/659
)0/300(0/240-1/983
0/903
)0/107(0/618-1/409
0/823
)0/091(0/629-1/028

 .4بحث و نتیجهگیری

حد  0/03درجة سان یگراد نیرز عکرسالعمرل نشران

دمررراي آب یکررری از فاک ورهررراي محدودکننررردة

مرریدهنررد ( .)Bull, 1952نرروع زیس ر گاه نیررز ترريثیر

زیس محیطی مؤثر در پراکندگی بسیاري از گونههاي

تعیینکنندهاي در اندازة ماهیران دارد ( Mäki-Petäys

دمراي آب

 ،)et al., 1997به طوري که قزلآالهاي درش ترر در

در فاک ورهرراي فیزیولرروژیکی مررؤثر در رشررد ترريثیر

زیس گاههاي عمیقتر یاف

میشوند .الب ره ،فرضریاتی

بسزایی دارد ()Allen, 1985؛ بهخصوص ،در مناطقی

نیز براي توضیح این مطلرب مطررح اسر ؛ از جملره

ماهیان اس

کرره نوسررانا

و به طور کلی میتوان گتر

دمرراي سرراالنة آب در آن برراال باشررد

( ،)Brown, 1964ماهیرران برره تغییرررا
حساساند به طوري که ،نسب

به تغییررا

دمررا بسرریار
ح ری در

اینکه زیس گاههاي عمیقتر محیط مناسربترري برراي
زیس

جاندار فراه مریکنرد ( Rahel and Hubert,

 .)1991مناطق عمیقتر همچنین به دلیل م يثرنبودن از

486

ش

دمایی مواد غذایی بیش ري را در خالل فصل

نوسانا
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سرراکن در زیسرر گاه دریاچررهاي برره طررور

جمعیرر

سرراکن در زیسرر گاه

سرما و اس رسهاي محیطی در زیس گاه هاي فصلی و

معنرراداري بیشرر ر از جمعیرر

رودخانهاي در اخ یار ماهیان قرار مریدهرد ( Fausch

رودخانهاي مشاهده شد که الب ه ایرن میرزان اخر ال
بین طول و وزن در دو زیس گاه ممکن اس

.)and Bramblett, 1991
در خالل نمونرهبررداري در ایرن پرهوه

میرزان

دماي آب در هر دو زیس گاه داراي نوساناتی بود ،بره

شرایط محیطی به ر و دردس رسبودن منابع غذایی در
زیس گاه دریاچهاي باشد.
در بسیاري از ماهیان رابطة مثب ی میان م ابولیسر

طوري که زیس گاه دریاچهاي چشمهسبز داراي رژیر
دمایی نسب اً پایرداري برود و در مقابرل رژیر دمرایی
زیس گاه رودخانره اي کرامالً تحر
مشاهده شد .بر پایة اطالعا

نوسرانا

شردید

معناداري ( )P< 0/05در میانگین فاک ور وضرعی

اس اندارد و دما وجود دارد ( .)Brett, 1964اثر دما در
م ابولیسر ماهیرران از طریررق اثررر دمرراي آب در نررر
فعالی

برهدسر آمرده تتراو
در

به دلیرل

آنزی ها ،جابرهجرایی و میرزان مانرد اکسریهن

محلول در آب و تتاو

در میرزان اسرمزی ه صرور

دو جمعی

مطالعهشده مشاهده شد .به نظر مریرسرد

میگیرد ( .)Brett, 1979م عاقب آن با تغییر دماي بدن

که جمعی

ساکن در زیس گاه رودخانه اي در معرض

سطح واکن ها نیز تغییر می کند و تيثیر مسر قیمی در

چندین تن

کره از جملرة ایرن

م ابولیس ر جانرردار م ریگررذارد ( .)Diana, 2004بررا

نسب اً باالي دما اشاره کرد.

مرییابرد

شدید محیطی اسر

تن ها میتوان به نوسانا

دماي آب و اکسیهن محلول در آب رابطه اي معکوس

افرزای

دمرا م ابولیسر اسر اندارد افرزای

( .)Diana, 2004افزای

دما موجب افزای

فعالیر

یابرد ،میرزان

آنزی هاي هض کنندة غذا خواهرد شرد کره منجرر بره

دیگرر،

تسریع هض مواد غذایی میشود ( Shcherbina and

بره زیسر گاههراي برا

 .)Kazlauskene, 1971در صورتی که زیس گاه داراي

دماي کم ر اکسیهن محلول بسیار کم ري براي ترنتس

رژی ثاب ی از نقطهنظر دما باشد و نوسانا

چشرمگیر

ماهیان در دس رس قرارمیدهند .حداکثر نرر ترنتس

نباشد ماهیان قزلآال سیکل رشرد مناسربی را از خرود

دارند ،به طروري کره اگرر دمرا افرزای

مرییابرد .بره عبرار

اکسیهن محلول کراه

محیطهاي با دماي باالتر نسب

گونره تحر

هوازي در یر

تريثیر حرداکثر اکسریهن

نشان میدهند که در آن افزای

وزن به همراه افزای

که به واسطة دماي آب در آب اسر تاده

طول اتتاس میاف د ( .)Brown, 1957براون همچنرین

میشود ( .)Fry, 1971پرایینتربرودن مقرادیر فراک ور

دریاف

که میزان رشد ماهیان در خالل فصل تابس ان

سرراکن در زیس ر گاه رودخانررهاي

بهشد

میکند که این مطلب از دو دیدگاه قابل

محلولی اس
وضررعی
نسب

جمعی ر
به جمعی

زیس گاه دریاچهاي را مریتروان بره

باالبودن میانگین دمراي آب ،همچنرین وجرود چنرین
نوسانا

شدید دما نسب

اف

بررسرری اسرر  :نخسرر

برره دلیررل رويدادن فصررل

تولیدمثل کره بیشر ر انررژي دریراف ی صرر

توسرعة

داد که بره طرور مسر قی و

گنادها خواهد شد .دوم اینکه در خرالل فصرل گررم،

ماهیان ایرن

باالآمدن میزان دما و ک شدن میرزان اکسریهن محلرول

غیرمس قی در اکولوژي و پویایی جمعی

زیس گاه تيثیر میگرذارد .مقرادیر انردازه و وزن افرراد

موجب کاه

فعالی

رشد خواهد شد.

آنزی ها و م عاقرب آن کراه

یطتیعگ ث ن ر نسستنت
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دربارة سازگاري گونرههرا در جریرانهراي داراي
زیاد مریتروان

که منجر به ایجاد واکن

سازماندهیشدة گونه هرا در

سرع

باالي آب فصلی و با نوسانا

گتر

برره دلیررل وجررود اسر مرار در تکرراپوي شرردید

کرره رونررد سررازگاري بررراي بررهحررداقلرسرراندن آثررار

اجباري و وجود اس رسها و شرایط جداییناپرذیر در

ناخوشایند دما برراي ایرن گونره در هرر دو زیسر گاه

زندگی ،این گونه از زیس مندان جثرة کوچر ترري

منجر به تتاو

و اف راس جمعی هرا در ایرن مطالعره

دارنرررد ( .)Lamouroux et al., 2002همچنررین،

شده اس .

زیس گاه دریاچه اي به لحاظ برخورداربودن از منراطق
عمیررق فضرراي مناسرربی را جه ر
نوسرانا

مقاوم ر

در برابررر

دمرا فرراه مریکنرد ( Matthews et al.,

.)1994
در مجموع ،این نظریرههرا نشراندهنردة اهمیر
بررسی روابط عملکردي ان خابشدة گونهها از طریق
اصل ان خاب طبیعی با اس رسهاي زیسر گاهی اسر

محیط زیس

487

خود میشود .نگارندگان بر این باورنرد

تقدیر و تشکر
از همکررراري جنررراب آقررراي مهررردي نررروزادي در
نمونهبرداريها و از آقاي مهندس تقوي در ادارة کرل
حتابر

از محریط زیسر

سساسگزاري میکنی .

اسر ان خراسرران رضرروي

1393  زیستتن،4  شمترة،67  لرة، یجله ییتبع ب عی تیرتن،

ش
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