
 

مطالعة تأثیر نوسانات دما در طول، وزن و فاکتور وضعیت ماهی 
در دو زیستگاه  Schizothorax pelzami (Kessler, 1870)خواجو 

 دریاچه و رودخانه

 ثح   ت ، گرله یح ط زیست ل تنرژف، ثهرتن ةلسح لتح  تس یی آزت   تنشنته ترش  کترشیتسی :مهدی بدری 

 اصغر عبدلی: هتف دژلهشک ة ةلسح یح طی،  تنشنته شه   بهشتی یستی ل ی یریت تکسس ستم تنش ترگرله ثیسع ز 

 تنش تر  تنشک ة ةلسح زیستی،  تنشنته شه   بهشتی :زاده کیابی بهرام حسن  

 کرج، ییتبع  ب عی،  تنشنته ثهرتن ةزیست،  تنشک  گرله ش    ل یح ط تنش تر : محمود کرمی ، 
 
 

 
ستی تنه، رلتبط ب د  سا ل لزن کل  فرژیم  یت  ربترةتف  تف ل  ریتچه  ر  ل تکسس ستم رل  تنه 1389ثت  ف  1388حتار تز  ف  گیطتیع

 یسزتنته ز .تنجزتح دزذیرفت   Schizothorax pelzami یل فتکتسر لاع ت به ث ک ک زیستنته ل  یس ت  ر یزتهی  ست زس بزت نزتح ةلمز     
سزبا بزت    هچشزم تف  یتچه ر یستنتهگرح ل ز یستنتهییایگ ز به گرت   ر گ ستنتی 99/10±325/4 گنن د  یتف ستالنبت ی ت یاففرتف  رل  تنه

ی زت یر    زتن ی (>001/0P ف  تر تسر  یشخ  ش . ث زتل  یعیز   یستنتهییایگ ز به گرت   ر گ ستنتی 85/8±015/1ی تنن د  یتف ستالنه 
 یسزتنته  سا ل لزن کزل  ر هزر  ل ز    سنرگرس  بش  تنی  دهم ی یستنتهر  ل زیت ه  ر ه  ت یس کل ل لزن کل  ر ایربسط به  س
 107/3 تشت  یثبت  یکیرش  آیسیترتف  یتچه ر یستنتهنر  ر ز  تتف ل  یس رل  تنه یستنتهیت ه  ر ز  تبه  سرف که  یس ،یشته ه ش 

 b=102/3 لb=.) ی بزس   یی ز  یکیآیزسیتر  رش  ترتف  تف یتچه ر یستنتهیت ه  ر ز  یس ت تف ل رل  تنه یستنتهز  یس ت نر  ر  د،هم ی
 828/2  b=807/2 لb=9376/0   یسز ت نزر بزه صزسر      تف  ر رل  تنه یستنتهز ستکد  ر  ت مع  سا کل بت لزن کل  ر گ(. رتبط =

r2)8/2TL 4-10×21/0=W    96/0ل  ر  یس ت یت ه به صسر=r)10/3TL 5-10 ×5/0=W   .طزه  ر  رتب یزد ی زت یر ت   د،هم یز تسزت
ل  ر  یسز ت یزت ه بزه صزسر       r)10/3TL 5-10×5/0=W= 933/0  بزه صزسر    نر تف  ر  یس ت  مع ت ستکد  ر زیستنته  ریتچه

 966/0=r)82/2TL 4-10 ×21/0=W . یحتسبه ش 
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 مقدمه .1
با  یانر ماهدزیس گاه  اغلب مطالعا  در خصوص اثر

 اقلیمی انجرام گرف ره اسر     ةتمرکز بر عوامل غیرزند

(Myers, 1998)  ترررین ایررن عوامررل  و یکرری از مهرر

از آنجا که (. Shepherd et al., 1984س  )فاک ور دما

هرا   و دمراي بردن آن   انرد  ماهیان موجودا  خونسردي

بروز تغییرا  در دمراي  ین بنابرا اس ،دماي آب  تابع

ر رف رار و  دثیر مس قی  یرا غیرمسر قی    يجر به تآب من

 ,Coutant) ي ایرن موجرودا  خواهرد شرد    وژفیزیول

 کره  گروه از موجودا  توان آن را دارنرد  ینا (.1987

مخ ل  دمرایی سرازگار کننرد کره      ییرا خود را با تغ

هراي رشرد خواهرد     در شاخص ییرتغ یدهپد ینمد ایاپ

آنجررا  نرروع مطالعررا  از یررنضرررور  ا .(ibid) بررود

 يهرا  سراله گونره   ما هر شود که در کشور تر می یاننما

 سرال گذشر ه   25در  شوند، مرثالً  یگزارگ م یديجد

 یسر ی تنروع ز  و یران ماه يها به گونه یدجد ةگون پنج

افرزوده شرده اسر  و     داراندس ه از جان یندر ا یرانا

و  یحهر  بردون شررح، توضر     یگرر د ةگونر ده حدود 

 يبراال  يهرا  رغر  ارزگ  هاند که بر  مانده یباق ییشناسا

 یر  فعال گونره  یا  هریچ ح یرةها در زنج آن یشناس بوم

 هایشران  یسر گاه هرا و ز  آن دربارة یو حتاب  یپهوهش

مسرئله در   یرن ا (.Abdoli, 2000یررد ) گ یصور  نمر 

هرا بره علر      از گونره  یرادي کره تعرداد ز   الی اس ح

 و نبود فراینرد حتابر    یس گاهز گونه و بودن ناشناس

همرواره در  یسر گاه  ز یرب از تخر یريلوگبه منظور ج

. این پهوه  به منظرور  ندگیر قرارمی انقراض معرض

 یشرده در نروع رشرد مراه    یجادا يهرا  تتاو  یبررس

بره واسرطة وجرود     م تراو  یسر گاه  خواجو در دو ز

 ،م تراو  جانردار   يها اس رس زیس گاهی دما و پاسخ

بررسری   ،زیس گاه خرود  به يقانون سازگار به واسطة

 س .ا شده

 یران ماه ة( م علرق بره رد  1 خواجرو )شرکل   ماهی

 شررکالن یکسورمرراه ةراسرر ، Teleosteiی اسرر خوان

Cypriniformes، شعاع بالگران   ةردActinopterygii ،

و جنسرررری   Cyprinidae یررررانکسورماه ةخررررانواد

Schizothorax  یمراه  یردي از جمله صتا  کل ؛اس 

و  یخررط جررانب يهررا رو فلررس یررادخواجررو  تعررداد ز

 یمخرجر  ةتر در اطرا  مخرج و بالر  رش د ياه فلس

 .اس 

 

 

 

 

 

 
 خواجو گونة یرتصو .1 شکل

Schizothorax  pelzami 

 

 یدر خصروص زنردگ   یتاکنون مطالعرا  چنردان  

 صور  نگرف ه اس .  Schizothorax pelzamiنة گو

 دربرارة  (Abdoli et al., 2007) پرهوه   یجن را 

و نسرب   طرول برا وزن    ةرابطر  ها، نمونه ییغذا ی رژ

  ةسرو نشران داد کره رابطر     یرین ال ةدر رودخان یجنسی 

 ةمررراده برررا رابطررر  يهرررا طرررول و وزن در نمونررره

134/3×L108/12- W=(999/0r= و در نمونره )  يهرا 

L594/10- W=(849/ 0r= )×796/2 ةرابطر  برا  یزنر ن

 ةمعرد  یرا  تعداد و حجر  مح و  نوع، ین، همچناس 

 سر  ن وزهاگروه م تاو  از ب یازدهجاندار شامل  ینا

  Odonataیشران ا ةغالب بن وزها در مطالع ی که اکثر

شرد.   یینتعSimulidae و  Chironrmidaeو الروهاي 

 يهرا  درحوضره  Schizothrax pelzamiخواجو  یماه
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قوم واقع در ترکمنس ان از سم   قره یاباناي ب رودخانه

حضرور   ،همچنرین کنرد.   یم یس و افغانس ان ز یرانا

 ةجرمرراب و رودخانرر ةدخانررایررن گونرره در غرررب رو

 (.Berg, 1949) شده اسر   زارگهریررود در ایران گ

Abdoli (2007 )ةگونرره را در رودخانرر ایررن حضررور 

 یکری اخلمرد در نزد  ةشرر،، رودخانر   ةجام، رودخان

 يهرا  رود در خراسان، قسرم   کش  ةمشهد، رودخان

در  ینو جرو  جراجرم  ةشرور، رودخانر   باالدس  کرال 

 . گزارگ کرده اس یردش  کو

 ها مواد و روش. 2
 يهرا  ( در دامنه2 )شکل یزيفر ةرودخان یزآبر ةحوض

شمال  یلوم ريک 50و در  ینالودب يها کوه رش ه یشمال

 58آن  یرایی مشهد واقع شده اس . طول جغراف یغرب

و عررض   یقره دق 5درجره و   59ترا   یقهدق 48درجه و 

 32درجه و 36تا  یقهدق 20درجه و  36آن  یاییجغراف

 س .ا یقهدق

 یدنوسانا  شد يدارا یزياي فر رودخانه یس گاهز

 یطشررا  یرداري پاناو  یفصل ییرا و تغ اس آب  یدب

 ,Velayati) شرود  یمر  یرده وضروح د  در آن بره  ییدما

اي را  رودخانره  یسر گاه ز ینا یگر،به عبار  د(. 2004

گونراگون   يها نوسان و اس رس با یس گاهیتوان ز می

 کرد.  یمعرف

 

 
 و نوسانات سطح آب (پایه و فریزی رودخانة)ای  رودخانه زیستگاه در مطالعه مورد ةمنطق .2شکل 

 

 
 سبز گلمکان( چشمه ةمورد مطالعه در اکوسیستم چشمه و قنات )دریاچ ةمنطق. 3 شکل
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 ینمنزلرة دومر   بره  (3 سربز )شرکل   مهچشر  یاچةدر

گلمکران   ةمورد مطالعه در باالدس  رودخانر  یس گاهز

طرول   در گلمکران(  يروسر ا  جنروب  یلوم ريک 18)

 یرایی و عررض جغراف  یقهدق 5درجه و  59 یاییجغراف

 یاچره در یرن قرار گرف ه اس . ا یقهدق 20درجه و  36

 يدارا یانهسرال  یبر حسرب مقردار بارنردگ    یکیتک ون

 یدر تمام یس گاهاما ز ،اس  یمثب  و منت هاي ساننو

 ي کره طرور ه بر  داردآب  یقابل قبرول  یزانطول سال م

 یسر گاهی سبز را ز چشمهاي  یاچهدر یس گاهز توان می

 مطالعه فرض کرد. ینثاب  در ا یطبا شرا

و در فواصرل   یها به صور  تصادف يبردار نمونه

در  و 1389تررا دي  1388ماهرره از دي  یرر  یزمرران

 هراي باالدسر ،   اکوسیس   رودخانه در ام داد قسم 

قطعره در هرر    20دس  )به طور م وسط  میانه و پایین

 5/0گرره   ةبرا فاصرل   ی برا اسر تاده از ترور سرال    ماه( 

م ر و در اکوسیس   دریاچه  10 دهانةم ر و قطر  سان ی

برا اسر تاده از ترور     م رر  4تا  5/0از عمق  یريگ نمونه

 رفر . گم ر انجام  سان ی 2 ةچشم ةو با انداز یرگوشگ

بره  فالس  یرخ قررار داده و    در یدپس از ص ها نمونه

آب  يدما یريگ ل شد. اندازهمن ق یشگاهبه آزما سرع 

و اي  یروه اس تاده از دماسرنج ج  اب يبردار نمونه یامدر ا

ها با اسر تاده از   به صور  ماهانه ثب  شد. وزن نمونه

شرد.   یرري گ گرم اندازه 01/0با دق   یجی الد يترازو

 ةطرول کرل برا اسر تاده از تخ ر      یرري گ دق  در اندازه

م گرفر .  م رر( انجرا   سران ی  01/0)برا دقر     بیوم ري

کرل بره    لوزن، طرو  یرانگین م یسرة و مقا یرري گ اندازه

تتکی  جنسی  نر و ماده و نوع زیس گاه با اس تاده از 

 یرل تحل و یره انجرام شرد. تجز   (T-test) يآزمون آمار

 انجام گرف . SYSTAT9افزار  ها با اس تاده از نرم داده

پررهوه  فرراک ور وضررعی  برره صررور   یررندر ا

  ةماده برا اسر تاده از رابطر    جداگانه براي جنسی  نر و

K = (W ⁄ L3)×100 (Bagenal and Tesch, 1978) 
 محاسبه شد که در این رابطه: 

 .L=   م ر( سان ی ) طول کل ،Wوزن کل )گرم( = 

 یرر هررا برره تتک نمونرره همررةطررول و وزن  ةرابطرر

محاسبه شرده   W = a L b ةجنسی  با اس تاده از رابط

 :رابطه ینکه در ا( Bagenal, 1978) اس 

 ،bخرط =  یبش ،a، ضریب ثاب  =Wوزن بدن= 

 .Lم ر = طول کل به میلی

رشد )ایزوم ری  یا الوم ریر (   يالگو ،همچنین

منزلرة   بره  3برا عردد    b یبضرر  ةبا اس تاده از مقایسر 

  يشاخص رشرد ایزوم ریر  از طریرق آزمرون آمرار     

(T-test مطالعرره )رشررد مرراهی در صررورتی   شررد .

 bکره ضرریب   اس  اخ ( یکنو )همسان، ایزوم ری 

 یشر ر ب یبضر ینکه ا صورتیباشد و در  3برابر عدد 

 یکیباشررد از نرروع آلرروم ر  یررزانم یررنکم ررر از ا یررا

 (.ibid) ( خواهد بودیریکنواخ )غ

 نتایج. 3
 ارائه 4 شکل در زیس گاه هر دو در دما نوسانا  دامنة

 نوسرانا   برا  اي را رودخانره  زیسر گاه  کره  اس  شده

دهد. از  اي نشان می دریاچه زیس گاه به نسب  بیش ري

 زیسرر گاهی اي را دریاچرره زیسرر گاه ترروان رو مرری ایررن

 از برشرمرد.  دما سیر منظر از ثاب  تقریباً مقادیر داراي

 برا  زیسر گاهی  اي را رودخانره  زیسر گاه  دیگر، طر 

داري  معنرا  تتاو . کرد باال تلقی دماي نسب اً نوسانا 

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

 بره طروري کره    دارد، وجود مطالعه مورد هاي ایس گاه

سرراالنه  دمرراي بررا میررانگین  سرربز چشررمه زیسرر گاه

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

سراالنه   دمراي  میرانگین  با فریزي زیس گاه رودخانة و

 زیسر گاه  منزلرة  بره  گراد سان ی درجة 99/10 ± 325/4

 ن شد.تعیی گرم
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 دما ةماهان میانگین .4 شکل

 مطالعه مورد زمانی ةباز در فریزی ةرودخان و سبز چشمه های زیستگاه ( درگراد سانتی درجة)

 

در خصوص میانگین طرول، میرانگین وزن،    ن ایج

طرول کرل    ةوزن کل و دامنر  ةانحرا  اس اندارد، دامن

 بیران  1جردول  در صیدشرده   ةقطعه نمونر  873تعداد 

ماده در هر دو  جنسی دهد  ن ایج نشان می .شده اس 

وزن و طول بیش ري نسب  ي دار امعن به طورزیس گاه 

انردازه و وزن افرراد    ،. همچنرین ددارنرر   جنسری  به 

 اي برره طررور هجمعیرر  سرراکن در زیسرر گاه دریاچرر 

از جمعیرر  سرراکن در زیسرر گاه    بیشرر ري دار امعنرر

 .>T-test P)001/0( شدده مشاهاي  هرودخان

ي میران شریب   دار امعنر ن ایج نشان داد که تتاو  

و وزن کل در هرر دو  طول  ةمربوط به رابطرگرسیون 

طرول   ةمقرادیر رابطر   .(2 )جدول زیس گاه وجود دارد

 در هر دو زیس گاهجمعی  ساکن  b حاصل از پارام ر

با افزای   یآلوم ریک به صور وزن  که دهد مینشان 

ن ایج  ،همچنین .(2 )جدولیابد  بدن افزای  می ةانداز

ماده در زیسر گاه   جنسی که ( 6و  5)شکل نشان داد 

رشد اي  هنر در زیس گاه دریاچ جنسی و اي  هرودخان

 .(=102/3b و=b  107/3) داردمثبرر   یآلرروم ریک

در  ماده جنسی  اي و رودخانه جنسی  نر در زیس گاه

 داردمنتری  ی  ریکآلروم  اي نیرز رشرد   دریاچه زیس گاه

(828/2  b= 807/2وb=).   

 سراکن در  ی جمع طول کل با وزن کل در ةرابط

 برره صررور نررر  جنسرری  دراي  هرودخانرر یسرر گاهز

(9376/0 =r2)8/2TL 4-10×21/0=W  جنسررری و در 

10/3(r2=96/0) برره صررور  مرراده 
TL 5-10 ×5/0=W 

 . اس 

 سراکن در  جمعی  رابطه در ینمقادیر ا ،ینهمچن

 برره صررور  نررر جنسرری اي در  دریاچررهزیسرر گاه 

(933/0=r2)10/3
TL 5-10×5/0=W  ماده  جنسی و در

82/2(r2=966/0) برررره صررررور 
TL
 4-10 ×21/0=W 

 .شدمحاسبه 

 در زیسر گاه  دو هرر  در وضرعی   فراک ور  مقادیر

 اطالعرا   اسراس  برر  .اس  شده داده نشان 2 جدول

 در >T - test P)05/0( داري امعنر  تتاو  آمده دس  هب
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 مرورد  جمعیر   دوهرر   در وضرعی   فراک ور  انگینمی

 ایرن  مقرادیر  کره  يبره طرور   شود، می مشاهده مطالعه

اي  هدریاچر  زیسر گاه  در سراکن  جمعیر   در شاخص

اي  هرودخانرر زیسرر گاه در سرراکن جمعیرر  از برراالتر

 زیس گاه جمعی  که معناس  بدان این و شد مشاهده

 برره نسررب  تررري مناسررب شرررایط زیسرر یاي  هدریاچرر

 .اي دارد هرودخان زیس گاه جمعی 
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 ، (b) ای رودخانه زیستگاه در ماده جنسیت ،[ log ( W= log  a + log b (TL ) ] :خواجو ماهی وزن و طول ةرابط .5 شکل

 . (a)ای رودخانه زیستگاه در نر جنسیت

r= 9376/0)به صورت  نر جنسیت
2)8/2TL 4-10×21/0=W 

r=96/0) به صورت ماده جنسیت
2)10/3TL 5-10 ×5/0=W 
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 ای،  هدریاچ زیستگاه در ماده جنسیت :(c)، [ log ( W= log  a + log b (TL ) ]: خواجو ماهی وزن و طول ةرابط .6 شکل

(d) ای دریاچه زیستگاه در نر جنسیت. 

r=933/0) به صورت نر جنسیت
2)10/3TL 5-10×5/0=W  

r=966/0) به صورت مادهجنسیت 
2)82/2TL

 4-10 ×21/0=W 

 متر( طول کل بدن )میلی

وزن بدن )گرم(
 

 متر( طول کل بدن )میلی

وزن بدن )گرم(
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 یا و رودخانهای  هیاچدر یستگاهخواجو در ز یوزن کل و طول کل ماه یانگینم ةیسمقا .1جدول 

 نام 

 ایس گاه
 تعداد جنسی 

 دامنة طول کل

 م ر( )میلی

 میانگین طول 

 SDکل +

 اخ ال 

 (Pدار) معنا

 دامنة وزن 

 بدن )گرم(

 میانگین وزن 

 SDبدن +

 اخ ال 

 (Pدار) معنا

 رودخانة

 زيفری
 <001/0 062/19±89/9 25/2-3/56 <001/0 779/127±285/23 185-70 340 نر

 <001/0 869/26±487/17 12/2-36/103 <001/0 558/141±151/29 227-71 145 ماده 

 دریاچة

 سبز چشمه
 <001/0 004/37±662/18 3/5-23/87 <001/0 769/157±017/28 217-94 217 نر

 <001/0 48/54±603/36 76/2-14/158 <001/0 861/170±525/52 274-69 171 ماده 

 

 مقادیر میانگین طول و وزن و پارامترهای مربوط به روابط میان طول و وزن  .2جدول 

[ log ( W= log  a + log b (TL ) ] و فاکتور وضعیت در هر دو زیستگاه 

 نام

 ایس گاه
 جنسی  تعداد

 طول کل

 م ر( )میلی
 a b R2 وزن بدن )گرم(

 فاک ور 

 وضعی 

 رودخانة

 فریزي
 340 نر

779/127 

70-185(285/23) 

062/19 

3/56-25/2 (89/9) 
000021/0 807094/2 937633/0 

726/0 

040/2-292/0 (298/0) 

 145 ماده 
558/141 

71-227 (151/29) 

896/26 

36/103-12/2 

(487/17) 

000005/0 102117/3 9640081/0 
659/0 

983/1-240/0(300/0) 

 دریاچه

 سبز هچشم
 217 نر

769/157 

94-217(017/28) 

004/37 

23/87-3/5 

(662/18) 

000005/0 107213/3 933428/0 
903/0 

409/1-618/0(107/0) 

 171 ماده 
861/170 

69-274(525/52) 

480/54 

14/158-76/2 

(603/36) 

000021/0 828639/2 966144/0 
823/0 

028/1-629/0(091/0) 

 

 یریگ یجهبحث و نت. 4
 ةمحدودکننرررد ياز فاک ورهرررا یکررریآب  يدمرررا

 يها از گونه یاريبس یر پراکندگدمؤثر  یطیمح یس ز

آب   يتوان گتر  دمرا   یم یاس  و به طور کل یانماه

ر رشررد ترريثیر دمررؤثر  یزیولرروژیکیف يفاک ورهررا در

 یدر مناطق ،خصوص (؛ بهAllen, 1985دارد ) ییبسزا

 آن برراال باشررد رآب د ةسرراالن يکرره نوسررانا  دمررا

(Brown, 1964)،   ماهیرران برره تغییرررا  دمررا بسرریار

نسب  به تغییررا  ح ری در    ي که،به طور اند حساس

العمرل نشران    گراد نیرز عکرس   درجة سان ی 03/0حد 

ترريثیر  یررزن یسرر گاهنرروع ز(. Bull, 1952) دهنررد مرری

 Mäki-Petäys) دارد یران ماه ةانداز دراي  کننده یینتع

et al., 1997 ،)ترر در   درش  ياآاله قزل ي کهبه طور

 یاتیفرضر  ،الب ره  .شوند یم یاف تر  یقعم هاي یس گاهز

از جملره   مطررح اسر ؛  مطلرب   ینا یحتوض براي یزن

 يبررا  يترر  مناسرب  یطتر مح یقعم هاي یس گاهز ینکها

 ,Rahel and Hubertکنرد )  یجاندار فراه  مر  یس ز

 ازثرنبودن يبه دلیل م  ینتر همچن یقمناطق عم (.1991
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را در خالل فصل  یش ريب ییمواد غذا یینوسانا  دما

و  یفصل هاي یس گاهدر ز یطیمح يها سرما و اس رس

 Fauschد )دهر  قرار مری  یانماه یاراي در اخ  رودخانه

and Bramblett, 1991 .) 

یرزان  پرهوه  م  یرن در ا يبرردار  خالل نمونره  در

بره   ،بود ینوسانات يدارا یس گاهآب در هر دو ز يدما

 یر  رژ يسبز دارا چشمهاي  یاچهدر یس گاهزي که طور

 ییدمرا  یر  برود و در مقابرل رژ   یرداري پا نسب اً ییدما

 یدتحر  نوسرانا  شرد    اي کرامالً  رودخانره  یس گاهز

آمرده تتراو     دسر   هاطالعا  بر  یةبر پا .مشاهده شد

در  در میانگین فاک ور وضرعی  ( >P 05/0) داري امعن

 رسرد  یمشاهده شد. به نظر مر  شده مطالعهی  دو جمع

اي در معرض  رودخانه یس گاهساکن در ز ی که جمع

 یرن ا ةاسر  کره از جملر    یطیمح یدتن  شد ینچند

 .دما اشاره کرد يباال توان به نوسانا  نسب اً یها م تن 

اي معکوس  آب رابطه در محلول یهنآب و اکس مايد

 یرزان م یابرد،  ی اگرر دمرا افرزا    ي کره به طرور  دارند،

 یگرر، ه عبرار  د بر  یابرد.  یمحلول کراه  مر   یهناکس

 برا  هراي  یسر گاه باالتر نسب  بره ز  يدما با يها یطمح

ترنتس   يبرا يکم ر یارمحلول بس یهنکم ر اکس دماي

حداکثر نرر  ترنتس    دهند. ین در دس رس قرارمیاماه

 یهنگونره تحر  تريثیر حرداکثر اکسر      یر   در يهواز

آب در آب اسر تاده   ياس  که به واسطة دما یمحلول

فراک ور   یرتربرودن مقراد   یینپرا  .(Fry, 1971)شود  می

اي  رودخانرره یسرر گاهسرراکن در ز یرر جمع ی وضررع

تروان بره    یرا مر اي  یاچهدر یس گاهز ی نسب  به جمع

 ینوجرود چنر   ینهمچنر  ،آب يدمرا  یانگینباالبودن م

و  ی دما نسب  داد که بره طرور مسر ق    یدنوسانا  شد

 یرن ا یانماه ی جمع یاییو پو ير اکولوژد ی مس قیرغ

انردازه و وزن افرراد    یرگرذارد. مقراد   یتيثیر م یس گاهز

اي برره طررور  چررهیادر یسرر گاهسرراکن در ز یرر جمع

 یسرر گاهسرراکن در ز یرر از جمع یشرر رب يدار امعنرر

اخر ال    یرزان م یرن الب ه ا که اي مشاهده شد رودخانه

ممکن اس  به دلیرل   یس گاهدو ز طول و وزن در ینب

در  ییبودن منابع غذا به ر و دردس رس یطیمح یطشرا

 اشد.باي  یاچهدر یس گاهز

 یسر  م ابول یانم یمثب  ةرابط ماهیاناز  یاريدر بس

ر داثر دما (. Brett, 1964) اس اندارد و دما وجود دارد

ر نررر  دآب  ياثررر دمررا یررقاز طر یررانماه یسرر م ابول

 یهنمانرد اکسر   یرزان و م ییجرا  ه، جابر ها ی آنز ی فعال

صرور    ی هاسرمز  یرزان محلول در آب و تتاو  در م

بدن  يدما ییرم عاقب آن با تغ. (Brett, 1979) دگیر می

ر د یمیو تيثیر مسر ق  کند یم ییرتغ یزها ن سطح واکن 

بررا (. Diana, 2004گررذارد ) یجانرردار مرر یسرر م ابول

 یابرد  یمر  ی اسر اندارد افرزا   یسر  دمرا م ابول  ی افرزا 

(Diana, 2004افزا .) یر  فعال ی دما موجب افزا ی 

غذا خواهرد شرد کره منجرر بره       ةندکن هض  هاي ی آنز

 Shcherbina and) شود می ییهض  مواد غذا یعتسر

Kazlauskene, 1971.) يدارا یس گاهکه ز یدر صورت 

 یرو نوسانا  چشرمگ  اشدنظر دما ب از نقطه یثاب  ی رژ

را از خرود   یرشرد مناسرب   یکلآال س قزل یاننباشد ماه

 ی افزابه همراه  وزن ی که در آن افزا ندده نشان می

ن یبراون همچنر (. Brown, 1957) اف د یطول اتتاس م

در خالل فصل تابس ان  یانرشد ماه یزانکه م یاف در

قابل  یدگاهمطلب از دو د ینکه ا کند یشد  اف  م به

دادن فصررل  ينخسرر  برره دلیررل رو  :اسرر  یبررسرر

 ةصرر  توسرع   یراف ی در يانررژ  یشر ر مثل کره ب یدتول

خرالل فصرل گررم،     در ینکهدوم ا .گنادها خواهد شد

محلرول   یهنن اکسر یرزا شدن م دما و ک  یزانباالآمدن م

ها و م عاقرب آن کراه     ی آنز ی موجب کاه  فعال

 رشد خواهد شد. 
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هراي داراي   هرا در جریران   سازگاري گونره  ةدربار

تروان   سرع  باالي آب فصلی و با نوسانا  زیاد مری 

گترر  برره دلیررل وجررود اسرر مرار در تکرراپوي شرردید 

در  یرناپرذ  ییجدا یطها و شرا وجود اس رساجباري و 

 يترر  کوچر   ةجثر  مندان گونه از زیس   این ی،زندگ

 ین،همچنررر(. Lamouroux et al., 2002دارنرررد )

به لحاظ برخورداربودن از منراطق  اي  یاچهدر یس گاهز

را جهرر  مقاومرر  در برابررر  یمناسررب يفضررا یررقعم

 ,.Matthews et alکنرد )  ینوسرانا  دمرا فرراه  مر    

1994). 

اهمیر    ةدهنرد  شران هرا ن   نظریره این  ،در مجموع

 از طریقها  گونه ةشد بررسی روابط عملکردي ان خاب

 اسر  هاي زیسر گاهی   اصل ان خاب طبیعی با اس رس

هرا در   گونه ةشد که منجر به ایجاد واکن  سازماندهی

باورنرد   یننگارندگان بر ا. دشو محیط زیس  خود می

رسرراندن آثررار  قلحرردا برره يبرررا يکرره رونررد سررازگار

 یسر گاه گونره در هرر دو ز   یرن ا يبررا  دما یندناخوشا

مطالعره   یرن در ا هرا  ی منجر به تتاو  و اف راس جمع

 .ه اس شد

 و تشکر تقدیر
در  ينررروزاد يمهرررد يجنررراب آقررراهمکررراري از 

کرل   ةادار در يمهندس تقو يآقا از ها و يبردار نمونه

 ياسر ان خراسرران رضررو  یسرر ز یطحتابر  از محرر 

 کنی . می يرسساسگزا
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