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چکیده
هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر متغیر محیطی غیر زیستی نـور بـر رفتــار شنــاگری دافنـی

Daphnia magna

میباشد .شاخصهای رفتاری دافنی شامل تعداد جهشها ،درصد پراکنشمطلق ،سـرعت شـناگری و سـرعت شـنای
هدفمند در دو تیمار شاهد و نور بررسی گردید .برای اندازهگیری شاخصهای رفتاری از آکواریوم مـدرج شـده بـه-
وسیله صفحهی مختصات مکانی ( 80×10×30سانتیمتر) استفاده شد .نتایج بیانگر افزایش معنیدار تعـداد جهـشهـا،
درصد پراکنشمطلق و سرعت شناگری در تیمار نور نسبت به تیمار شـاهد بـود ( .)P<0/05اگرچـه ،سـرعت شـنای
هدفمند در تیمار نور نسبت به تیمار شاهد تغییر معنیداری را نشان نداد ( .)P>0/05به طور خالصـه ،یافتـههـای مـا
نشان داد پارامترهای رفتاری اندازهگیری شده دافنی از متغیر محیطی نوری تاثیرپذیر بود .در پایان ،بـرای دسـتیابی بـه
یک درک جامع از پاسخهای رفتاری جانوران آبزی در این زمینه ،بررسی چند متغیر محیطی غیر زیستی بهطـور هـم-
زمان پیشنهاد میگردد.

کلمات کلیدی :بیمهرهگان آبزی ،جهش ،غذای زنده ،زیستشناسی رفتار ،آبزیپروری.

خانواده دافنی ( )Daphniidaeاز شاخه بندپایان ()Arthropoda
رده آبشش پایان ( )Branchiopodaو راسته آنتن منشعب ها
( )Cladoceraبوده ( )Müller, 1785و امروزه در بسیاری از
مزارع پرورشماهی و محیطهای آکواریومی به عنوان غذایزنده
پرورش داده میشوند .پراکنش برخی از گونههای خانواده دافنی
در آبهای شور میباشد( )Arner and Koivisto, 1993ولی
اغلب آنها در آبهای شیرین بهسر برده (سبک آرا و مکارمی،

خانواده Daphnia magna ،میباشد که در منابع آبی ایران نیز
پراکنش دارد (سبک آرا و مکارمی .)1389 ،اگرچه این گونه دافنی
بهطور مستقیم بهعنوان منبع غذایی برای انسان مورد استفاده قرار
نمیگیرد ولی وجود آنها در زنجیرهغذایی ،بهویژه برای الرو
ماهیانی که در مراحل ابتدایی رشد ،نیاز به این موجودات زنده
غذایی ریز دارند (مانند الرو ماهیانخاویاری) ضروری است
(بسطامی و همکاران1387 ،.؛ اویسیپور؛ 1385؛ شعبانپور،
.)1377
تکثیرو پرورش دافنی برای اهداف مختلفی صورت میگیرد که

 )1389و بیشتر در بخشهای باالیی ستون آبی مناطق غنی از
جلبک و نور دیده میشوند .یکی از گونه های متداول این

برخی از آنها شامل :استفاده در صنعت آبزی پروری (تغذیه الرو
آبزیان) ( Farhadian et al., 2013; Lavens and Sorgeloos,

 .1مقدمه
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محیطی غیرزیستی بر رفتارشناگری این گونه امری ضروری است.
بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی رفتار شناگری دافنی
آب شیرین در پاسخ به محرک نوری در شرایط کنترل شده
آزمایشگاهی میباشد.

 ،)1996مطالعات بوم شناسی (
 ،)2005مطالعات سمشناسی ( ،)Bownik, 2017تصفیه منابع آبی
( )Bownik, 2017می باشد .از دافنی بهعنوان یک گونه شاخص
آلودگی ،به دلیل چرخه کوتاه زندگی و تنوع تولیدمثل استفاده
میشود .زیرا با وقوع کوچکترین تغییرات محیطی در زیستگاه
این گونه ،نوع تولیدمثل (پارتنوژنز یا جنسی) و رشد آن تغییر پیدا
میکند .همچنین در بررسیهای آزمایشگاهی بهدلیل کوتاه بودن
چرخه تولیدمثل آن ،در مدت زمان کوتاهتری میتوان به نتایج
Balcer et al., 1984; Ebert,

 .2مواد و روشها
دافنیهای مورد آزمایش از آبگیرهای محوطه دانشکدهی منابع
طبیعی دانشگاه گیالن (تصویر ،)1واقع در شهرستان صومعهسرا

دلخواه دسترسی پیدا کرد .مطالعه رفتارشناگری انفرادی
زئوپالنکتونها ریشه قدیمی دارد ( .)Jurine, 1820بهطور بالقوه
رفتارشناگری انفرادی زئوپالنکتونها یک مولفه حیاتی از بوم-
شناسی زئوپالنکتونها است ( ;Larsson and Dodson, 1993
 .)Ware, 1973مطالعه رفتارشناگری در چند حوزه عمده اهمیت
دارد که شامل :رفتار شناگری انفرادی بخشی از فرایند اساسی
رفتار گروهی زئوپالنکتونها مانند مهاجرت افقی و عمودی است
( )Dodson et al., 1997در محیطهای پالژیک رفتارشناگری بر
روابط متقابل شکار و شکارگری (مثال حرکت طعمه برای

در  25کیلومتری غرب شهررشت با مشخصات مختصات
جغرافیایی  37درجه و 29دقیقه طول شمالی و  49درجه و 30
دقیقه عرض شرقی در تاریخ مهرماه سال  1397صیدگردیدند.
برای صید دافنی از تورپالنکتونگیری (تصویر  )2با اندازه چشمه
 0/2میلیمتر استفاده شد و اینکار با تورکشی افقی در عمق 10
سانتیمتری و طول  30سانتیمتر انجام شد .سپس دافنیهای صید
شده به آزمایشگاه بیولوژی آبزیان دانشکدهی منابعطبیعی منتقل
شدند .با توجه به پتانسیل اثر گذاری ریتم شبانه روزی بر کیفیت
و کمیت فعالیت های شناگری این گونه بی مهره آبزی و حذف

شکارچی قابل درک خواهد بود) در مکانی که نور وجود دارد و
طعمه حرکت میکند اثر دارد ( )Brewer and Coughlin, 1995و
کیفیت و نوع رفتارشناگری در جذب یا دورشدن شکارچی از
طعمه اثرگذار است ( .)Gerritsen and Strickler, 1997نرخ
تغذیه انفرادی دافنی نیز ممکن است با رفتارشناگری مرتبط باشد
( )Dodson et al., 1995سموم شیمیایی (سموم تولیدشده از
سیانوباکتریها ،آفتکشها و موادپالستیکی) بهطور غیرمستقیم با
اثرگذاری بررفتار شناگری انفرادی ،میتواند بهطور گسترده بر کل
جمعیت زئوپالنکتونهای یک منطقه تاثیر بگذارد ( Dodson et
.)al., 1995

اثر زمان نمونهبرداری ها بر پاسخهای رفتارشناگری ،ساعات
نمونه برداری روزانه بهصورت یکسان انتخاب و بین ساعت 8:30
الی  9صبح انجام شدند .جنس و گونه دافنیها نیز با کلیدشناسایی
معتبر مشخص شد ) .(Haney et al., 2014نمونههای صید شده
به تعداد  60عدد توسط قطرهچکان از مخزنی با دمای 24درجه
سانتیگراد در شرایط بدون غذادهی و هوادهی جداسازی شدند.
بررسی رفتار شناگری دافنیها از جمله :سرعت شنای هدفمند،
تعداد جهشها ،سرعت شناگری و درصد پراکنشمطلق در دو
تیمار شاهد و نور صورتگرفت .تیمار شاهد شامل شرایط
نورطبیعی در محیط آزمایش و تیمار نور شامل نور سفید نقطهای
و نور همگن مصنوعی است .آزمایشها در آکواریومی به ابعاد
( 80×10×30سانتیمتر) ،مدرج شده با صفحه مختصات مکانی
دوبعدی صورتگرفت .همچنین آکواریوم به عمق  18سانتیمتر
با آب شیرین آبگیری شد.
دافنیها معموال دارای دو الگوی رفتارشناگری "جهش و
فرورفتن "1و "حرکت زومینگ "2می باشند .در حرکت با جهش
و فرورفتن ،زنشهای آنتنهای ثانویه شنایعمودی را شکل می-
دهد ( )Keefe et al., 1998اما در حرکت زومینگ ،دافنی با

همچنین مطالعات قبلی نشانداده است که عامل نور بر
ویژگیهای زیستی (رشد ،تولیدمثل ،هماوری و پوست اندازی)
دافنی و سایر سختپوستان ریز آبزی تاثیرگذار میباشد( Dinh et
al., 2018; Nikitin, 2019; Slusarczyk et al., 2004; Taghavi

 .)et al., 2013; Ziarek et al., 2011تاکنون در ایران مطالعهای در
خصوص اثرات احتمالی پارامترهای محیطی ،مثل پارامتر نوری،
بر رفتارشناگری دافنی که بهعنوان یک گونه بیمهره آبزی مهم در
مطالعات زیستشناسی و آبزیپروری میباشد صورت نگرفته
است .با توجه به اهمیت گسترده این بیمهره آبزی ،شناخت

———
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ویژگیهای رفتارشناگری دافنی و اثر متغیر نور بهعنوان یک متغیر
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تیمارشاهد  7/5لوکس ثبت شد .تعداد  30عدد دافنی بهصورت
انفرادی بهوسیله قطرهچکان از مختصات ( y = 9و  ) x = 1از
مکان یکسان (مکان رهاسازی دافنی با عالمت * در شکل 1
مشخص شدهاست) به محیط آکواریوم معرفی شدند .سپس به-
صورت تصادفی با تیمارهای شاهد – نور ،بهصورت یکی در
میان ،زمان شناگری دافنیها از مبدا رهاسازی تا مقصد (به فاصله
 30سانتیمتر) ثبت گردید (. )Shafiei Sabet et al., 2015

حرکت سریع آنتنهای ثانویه حرکت سریع روبه جلو و بدون فرو
رفتن درآب دارد .سرعت شنا در حرکت جهش و فرورفتن
کمتراز  10میلیمتربرثانیه میباشد درحالی که در حالت زومینگ،
سرعت شناگری بیش از  15میلیمتربرثانیه میباشد ( Keefe et al.,
.)1998

تصویر  :1محل انجام نمونه برداری دافنی ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه
گیالن ،صومعه سرا .تصویر از :نگارندگان مقاله

شکل :1محیط انجام آزمایش  ،1مرحله تست سرعت شنایهدفمند .طراحی:
نگارنده گان مقاله
()1مخزن نگهداری دافنی )2( ،قطره چکان )3( ،منبع نور نقطهای )4( ،لوکس
متر در رنج  200لوکس )5( ،پوشش سیاه رنگ (قسمت باال  80×12و قسمت
پایین ( 30×18برحسب سانتیمتر) ))6( ،عمق آبگیری  18سانتیمتر )7( ،محیط
انجام آزمایش (آکواریوم  80×10×30سانتیمتر)

روش تحقیق آزمایشدوم (تست رفتارشناگری در پاسخ به
محرک نوری) :دراین مرحله ،بهمنظور جلوگیری از نفوذ نور
اضافهی محیط ،تمام قسمتهای آکواریوم با پوشش مقوایی سیاه-
رنگ مدرج شده بهوسیله صفحهی مختصات مکانی (شکل )2
پوشیده شد و تنها قسمت جلویی آکواریوم به عرض  18سانتی-
متر و طول  80سانتیمتر از قسمت پایین فاقد پوشش طراحی
گردید (شکل  .)2در تیمارنور برای ایجاد نور یکنواخت با شدت
نور برابر در سطوح مختلف آب ،از منبع نور سفید همگن استفاده

تصویر  :2دافنی های صید شده بهوسیله تور با اندازه چشمه  0/2میلیمتر.
تصویر از :نگارندگان مقاله

این پژوهش در زمینه رفتارشناسی طی دو مرحله آزمایش -
مستقل صورتگرفت .روش تحقیق آزمایش اول (تست سرعت
شنای هدفمند) :جهت محاسبه زمان شناگری ،دافنیها بهصورت
انفرادی از سمت چپ آکواریوم بهعنوان مبدا ،رهاسازی گردیدند
(شکل  .)1در این آزمایش برای اندازهگیری شاخصهای رفتاری
از آکواریومی با ابعاد ( 80×10×30سانتیمتر) استفاده شد که با
پوشش مقوایی مدرج شده بهوسیله صفحهی مختصات مکانی
(شکل  )1و سیاهرنگی بهمنظور جلوگیری از نفوذ نور اضافی
محیط و همچنین تمایز کافی برای تشخیص حرکات دافنی ،از
قسمت پشتی پوشیده شد .یک منبع نور نقطهای ( Olympus
 ،)optical co.LTD-Model TL2-20Wدر فاصلهی  30سانتی-
متری از مبدا قرارگرفت و جهت اندازهگیری شدت نور ،از
دستگاه لوکسمتر مدل ) (TES_1336Aاستفاده گردید .میانگین

شد .نور سفید همگن در این آزمایش ،با استفاده از المپ مدل
) (AQUA,T4_1000LED, 15Wاعمالگردید که در قسمت
فوقانی آکواریوم قرارگرفت .جهت اندازهگیری شدتنور منبع نور
همگن از دستگاه لوکسمتر مدل ) (TES_1336Aاستفاده گردید.
میانگین شدتنور در تیمارنور  65/61لوکس و میانگین شدتنور
در تیمار شاهد  23/4لوکس ثبتگردید .در مرحله بعد ،تعداد 30
عدد دافنی بهصورت انفرادی بهوسیله قطرهچکان از مختصات (9
=  yو  ) x = 1به آکواریوم معرفیشدند (شکل .)2
دافنیها بهصورت تصادفی برای ترتیبهای تیماری انتخاب-
شدند و پارامترهای رفتارشناگری دافنیها از جمله :تعداد
جهشها ،سرعت شناگری و درصد پراکنش مطلق در مدت زمان

شدتنور در تیمارنور  62لوکس و میانگین شدت نور در
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دودقیقه (دو دقیقه تیمار نور – دو دقیقه تیمار شاهد) بررسی
شدند .تعداد جهش دافنیها بهصورت چشمی شمارش شدند.
روش محاسبه سرعت شنا :از یک صفحهی مختصاتی (شکل )2
که متشکل از  400واحد (هر واحد :مربعهای دوسانتی متر ×
دوسانتی متر) استفاده گردید که طول صفحهی مختصاتی  40واحد
و عرض آن  10واحد بود و سپس طبق فرمول زیر محاسبه شد:
H × 20
t

نرم افزار  SPSS-25استفاده شد .وضعیت معنیداری دادهها در
سطح  0/05مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
 .3نتایج و بحث
با توجه به نمودار  1میانگین زمان شنای هدفدار  30دافنی در
تیمارهای شاهد و نور اختالف معنیداری را نشان نمیدهد
( )P>0/05که این بیانگر این موضوع است که دافنیها در حرکت
افقی به سمت نور در هردو تیمار شاهد و نور تغییر محسوسی در

=V

 : Vسرعت حرکت دافنی(برحسب میلیمتر بر ثانیه)

سرعتشان ایجاد نمیشود .با توجه به نرمال نبودن دادهها دراین
آزمایش از روش  LN Computeجهت نرمالسازی دادهها استفاده
شد.

 : Hتعداد واحدهای طی شده توسط دافنی( برحسب میلیمتر)
 : tزمان (برحسب ثانیه)
 : 20بیست میلیمتر( اندازه ضلع هر واحد)
درصد پراکنش مطلق نیز طبق فرمول زیر محاسبه شد:
H
× 100
Hn

=

fi

 : fiدرصد پراکنش مطلق
: Hتعداد واحدهای طی شده توسط دافنی بدون درنظرگرفتن
واحدهای تکراری ( برحسب میلیمتر)
 : Hnتعداد کل واحدها
نمودار  :1بررسی میانگین زمان شنای هدفدار با تکرار  30دافنی  ،با تیمارهای
شاهد و نور .تغییرات سطح معنی داری را نشان نمیدهد (. ) P>0/05تغییرات
خطای استاندارد در نمودار مشخص است.

با توجه به نمودار  ،2میانگین تعداد جهش  30دافنی در تیمار
شاهد و نور ،سطح معنیداری را نشان میدهد ( )P<0/05و 30
عدد دافنی در تیمار نور جهشهای بیشتری نسبت به تیمار شاهد
داشتهاند که این امر نشان از تحرک بیشتر آنها در تیمار نور

شکل  :2محیط انجام آزمایش دوم .طراحی :نگارندگان مقاله
( )1مخزن نگهداری دافنی )2( ،قطره چکان )3( ،المپ ال ای دی )4( ،لوکس-
متر )5( ،عمق آبگیری  18سانتیمتر )6( ،پوشش سیاه رنگ (در قسمت باال به
طول  80و عرض ( 12برحسب سانتیمتر)) )7( ،محیط انجام آزمایش
(آکواریوم به ابعاد  80×10×30سانتیمتر دیواره ی پشتی آکواریوم دارای صفحه
مشبک و مدرج به مختصات مکانی (دارای  40خانه در طول و  10خانه در
عرض،هر خانه به شکل مربعی با ضلع دو سانتیمتر درنظر گرفته شده است)،
( )8محل رهاسازی دافنی.

است.

 1-2تجزیه وتحلیل آماری
آزمون نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون های
کلموگروف-اسمیرنوف و شاپیرو-ویلک ،بررسی شد و درصورت
عدم نرمال بودن دادهها از روش  Compute LNجهت نرمال

نمودار  :2مقایسه تعداد جهش  30دافنی با دو تیمار شاهد و نور .تغییرات
سطح معنیداری را نشان میدهد ( .)P<0/05تغییرات خطای استاندارد در
نمودار مشخص است.

کردن دادهها استفاده گردید .در آزمایش اول از آزمون  Tجفت
نمونهای و در آزمایشدوم از آزمون  Tمستقل تک نمونهای در
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( ،)Silva et al., 2017تعیین موقعیت و مسیریابی (
 )al., 2017مهرهداران گردد.
در مطالعهی حاضر ،پارامترهای رفتارشناگری دافنی ازجمله:
سرعت شنای هدفمند ،تعدادجهشها ،سرعت شناگری و درصد
پراکنش مطلق در دو تیمار شاهد و نور اندازهگیری شدند .نتایج
نشان داد در تیمار نور ،سرعت شنا ،تعداد جهش و درصد پراکنش
مطلق افزایش مییابند و سطح تغییرات معنیدار است اما سرعت
شنای هدفمند در هردو تیمار تغییر محسوسی نداشت و تغییرات

با توجه به نمودار  ،3میانگین سرعت شنای  30دافنی در تیمار
شاهد و نور سطح معنیداری را نشان میدهد ( )P<0/05و دافنی-
ها در تیمارنور با سرعت بیشتری نسبت به تیمار شاهد شنا می-
کنند.

Truscott et

سطح معنیداری را نشان ندادند .بررسی رفتارشناگری دافنی در
پاسخ به محرک نوری در مطالعات مشابه دیگر نیز بیان شدهاست:
 Keefeو همکاران ( )1998ثابت کردند که گونههای مختلف
دافنی میتوانند رفتارشناگری متفاوتی داشته باشند.در مطالعهای
بیان شده است که دافنیها در محیط نورانی ،سریعتر از آنهایی که
در شرایط تاریکی هستند شنا میکنند ( Gerritsen and Strickler,
 )1997و همچنین شروع واقعی شناکردن یا باالرفتن در ستون آب
به شدت نور وابسته است ( )Ringelberg, 1987این نتایج
هماهنگ با یافتههای ما در مطالعه حاضر بود .اما در مطالعهای

نمودار  :3مقایسه میانگین سرعت  30دافنی با تیمار شاهد و نور .تغییرات
سطح معنیداری را نشان داد ( .) P<0/05تغییرات خطای استاندارد در نمودار
مشخص است.

با توجه به نمودار ،4درصد پراکنش مطلق  30دافنی در تیمار
شاهد و نور سطح معنیداری را نشان داد ( .)P<0/05دافنیها در
زمان اعمال تیمار نور درصد پراکنش مطلق بیشتری را نسبت به
تیمار شاهد در محیط دارند.

دیگری با بررسی رفتار شناگری دافنی ،بیان داشتند شدت نور
تاثیری بر سرعت شناگری دافنی ندارد که این یافته با نتایج ما
ناهماهنگ بود که یکی از دالیل آن میتواند ناشی از تفاوت در
اندازه تانک یا گونه دافنی باشد (Dodson .)Brewer et al., 1999
و همکاران( )1997تاثیر تغذیه و نور و اندازه مخزن آزمایش بر
رفتار شناگری انفرادی دافنی در چهار گونه دافنی مختلف
( D.pulex ،D.pulicaria ،D.magnaو  )D.hyalinaرا بررسی
نموده و بیان کردند که تنوع رفتارشناگری میتواند ناشی از
تفاوت در شرایط محیطی ( برای مثال :نوع غذا ،برهم کنش بین
نور و غذا و تفاوت در تنظیمات محیط آزمایش ) باشد .همچنین

نمودار  :4مقایسه میانگین درصد پراکنش مطلق  30دافنی با تیمار شاهد و نور،
نتایج سطح معنیداری را نشان داد ( .) P<0/05تغییرات خطای استاندارد در
نمودار مشخص است.

آلودگیهای نوری ناشی از فعالیتهای انسانی میتوانند اثرات
متنوع و گستردهای بر اجتماعات بیمهرگان و مهرهداران آبزی
داشته باشند .برای مثال آلودگیهای نوری میتوانند منجر به تغییر
در ساعات فعالیتهای شبانهروزی (،)Hölker et al., 2010
اختالل در رفتارهای تغذیهای و پراکنش مکانی (در ماهیها
( ،)Newman, 2015در موشها ( ) )Bird et al., 2004و تغییرات

در این پژوهش بیان شد که ابعاد محیط آزمایش میتواند بر
رفتارشناگری دافنی اثرگذار باشد ،بهعنوان مثال در محفظههای
کوچکتر ،دافنیها صرف نظر از نوع گونه ،سرعت شناگری کم و
تمایل به حرکت در مسیر مستقیم دارند و همینطور افزایش
شدت نور باعث کاهش سرعت شناگری و تعداد جهش میشود
که این یافته با نتایج مطالعه حاضر هماهنگ نبود .اگرچه
استثنائاتی درآن مطالعه وجود داشت :برای مثال Daphnia
 magnaبا افزایش شدت نور ،شنای سریعتری داشت که این
یافته با نتایج پژوهش حاضر هماهنگی دارد.

مهاجرتی (در الکپشتها) ،رفتار النهسازی ،خطر شکارشدن

نتایج یک مطالعه دیگر نشان داد که شدت نور بر تالش فرار
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دافنی از شکارچی تاثیری ندارد ( .)Brewer, 1999درحالی که
 Keefeو همکاران ( )1998بیان داشتند که عوامل فیزیکی از
جمله شدت نور در فرار دافنی از گونه شکارچی نقش دارد .این
اختالف نتایج در مطالعات با توجه به مطالعات  Dodsonو
همکاران ( ،)1997میتواند ناشی از تفاوت در نوع غذا ،برهم
کنش بین نور و غذا ،تفاوت در تنظیمات محیط آزمایش ،اندازه
تانک و گونه دافنی باشد Keefe .و همکاران ( )1998بیان کردند
که سرعت شناگری ممکن است با رفتار تغذیهای ،فرار از

دو تیمار نور و شاهد به نور گرایش مثبت داشت .بنابراین توصیه
میشود در مراکز تکثیر و پرورش ماهی جهت تغذیه الرو ماهیانی
که از سطح آب تغذیه می کنند ،در مواقعی که نور محیط بیشتر
است دافنی به محیط تغذیه الرو اضافه گردد تا راندمان و ضریب
رویایی شکار و شکارچی افزایش یابد و انرژی کمتری توسط
الروماهیان برای غذاگیری صرف گردد .پیشنهاد میشود باتوجه
به اینکه گونههای جانوری جهت درک محیط زیست خود،
قابلیت و توانایی دریافت عالئم زیستی و غیرزیستی توسط

شکارچیان و رفتار جفتگیری در ارتباط باشد و شنای سریع،
ضریب رویایی دافنی با شکارچی را افزایش میدهد .همچنین
رفتار شناگری میتواند بر انتخاب طعمه توسط ماهی اثر بگذارد.
بهطوری که  Slusarczykو همکاران ( )2005نشان دادند در
شرایط نوری روشنتر نسبت به شرایط نوری کم که احتمال
قابلیت رویت و خطر شکارگری توسط گونههای ماهیان
پالنکتونخوار بیشتر میباشد ،گونه دافنی ()Daphnia magna
جهت حقظ بقاء و نسل خود در زمان تولیدمثل تمایل به تشکیل
تخمهای نهفته یا افیپیوم ( )Ephippiumدارند.

حسگرهای مختلف خود دارا میباشند و همچنین پارامترهای
زیستی و غیرزیستی بهطور همزمان در محیطزیست وجود دارند،
در مطالعات بعدی عالوه بر بررسی اثرات متغیر محیطی نور ،سایر
عوامل محیطی که امروزه بهعنوان آالیندههای محیطزیست
شناخته شدهاند (برای مثال آلودگی صوتی) نیز در نظر گرفته شود
تا اطالعات دقیقتری از پاسخهای رفتاری گونههای آبزی حاصل
گردد.
 .5سپاسگزاری

در مطالعه دیگری توسط  Lampertو Brendelbergerدر سال
 1996شواهدی از یک گروه  Daphnia magnaارائه شد که با
سرعت  30میلیمتر بر ثانیه شنا میکردند و درآن مطالعه ،سرعت
شناگری همراه با تعداد کم جهشها بیانگر یک رفتار جستجوی
غذا بود .در حالی که در مطالعهی حاضر حداکثر سرعت شناگری
دافنی  6/33میلیمتر بر ثانیه بود که این اختالف در تفاوت
سرعت شناگری میتواند ناشی از گونه دافنی ،شرایط تغذیهای و
نیازهای غذایی  ،ابزار اندازهگیری سرعت (چشمی یا بوسیله
دوربین) و سایر شرایط محیطی باشد .جهت مطالعات تکمیلی و
جامعتر میتوان از تیمارهای نوری با طول موجهای متفاوت و

بدینوسیله از تمامی اعضای هیات علمی و مدیرگروه شیالت،
ریاست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیالن و موسسه تحقیقات
بین المللی تاسماهیان دریای خزر شهرستان سنگر که در انجام
این پژوهش ما را یاری نمودند ،صمیمانه تشکر و قدردانی بهعمل
میآید.
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