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 چکیده

ـ  ـغیر زیستی ن مطالعه بررسی تاثیر متغیر محیطی انجام این از هدف  Daphnia magnaاگری دافنـی  ـار شنـ ـور بـر رفت

شـناگری و سـرعت شـنای    مطلق، سـرعت ها، درصد پراکنشجهش های رفتاری دافنی شامل تعدادشاخص .باشدمی

ـ   ا ریرفتا هایگیری شاخصبرای اندازه هدفمند در دو تیمار شاهد و نور بررسی گردید. -هز آکواریوم مـدرج شـده ب

هـا،  جهـش  دار تعـداد نتایج بیانگر افزایش معنی .استفاده شدمتر( سانتی 80×10×30ی مختصات مکانی )وسیله صفحه

. اگرچـه، سـرعت شـنای    (>05/0P)شناگری در تیمار نور نسبت به تیمار شـاهد بـود    مطلق و سرعتدرصد پراکنش

هـای مـا   . به طور خالصـه، یافتـه  (<05/0P) نداد داری را نشاناهد تغییر معنیهدفمند در تیمار نور نسبت به تیمار ش

بـرای دسـتیابی بـه     نوری تاثیرپذیر بود. در پایان،محیطی  متغیراز دافنی گیری شده اندازهرفتاری پارامترهای داد نشان 

-طـور هـم  غیر زیستی به حیطیم های رفتاری جانوران آبزی در این زمینه، بررسی چند متغیریک درک جامع از پاسخ

 گردد.زمان پیشنهاد می

 .یپروری، آبزرفتار یشناسستیززنده،  ی، غذاجهش ،گان آبزیمهرهیب کلمات کلیدی:
  

 مقدمه. 1

( Arthropodaاز شاخه بندپایان ) (Daphniidaeخانواده دافنی )
( و راسته آنتن منشعب ها Branchiopodaرده آبشش پایان )

(Cladocera)  بوده(Müller, 1785)   و امروزه در بسیاری از
زنده های آکواریومی به عنوان غذایماهی و محیطمزارع پرورش

 ی خانواده دافنیهاگونه از پراکنش برخی شوند.پرورش داده می
 لیو (Arner and Koivisto, 1993)باشدمیهای شور در آب

)سبک آرا و مکارمی،  برده سرهیرین بهای شها در آباغلب آن
از  غنی مناطق های باالیی ستون آبیو بیشتر در بخش( 1389

شوند. یکی از گونه های متداول این دیده میجلبک و نور 

باشد که در منابع آبی ایران نیز می Daphnia magnaخانواده، 
 دافنیاین گونه  اگرچه .(1389پراکنش دارد )سبک آرا و مکارمی، 

عنوان منبع غذایی برای انسان مورد استفاده قرار به طور مستقیمبه
ویژه برای الرو بهی، غذایها در زنجیرهگیرد ولی وجود آننمی

نیاز به این موجودات زنده  ،مراحل ابتدایی رشد ماهیانی که در
 ضروری است( خاویاریمانند الرو ماهیان)غذایی ریز دارند 

؛ شعبانپور، 1385پور؛ ؛ اویسی1387)بسطامی و همکاران.، 
1377 .) 

که  گیردصورت میدافنی برای اهداف مختلفی  پرورش ورتکثی
استفاده در صنعت آبزی پروری )تغذیه الرو  ها شامل:برخی از آن

 ,Farhadian et al., 2013; Lavens and Sorgeloos) آبزیان(
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 ,Balcer et al., 1984; Ebert)بوم شناسی مطالعات  ،(1996

 تصفیه منابع آبی، (Bownik, 2017)شناسی ، مطالعات سم(2005
(Bownik, 2017)  .شاخص  گونه عنوان یکاز دافنی بهمی باشد

استفاده  تولیدمثل زندگی و تنوع چرخه کوتاهبه دلیل آلودگی، 
ترین تغییرات محیطی در زیستگاه زیرا با وقوع کوچکشود. می

نوع تولیدمثل )پارتنوژنز یا جنسی( و رشد آن تغییر پیدا این گونه، 
دلیل کوتاه بودن های آزمایشگاهی بهچنین در بررسیکند. هممی

توان به نتایج تری میتولیدمثل آن، در مدت زمان کوتاه چرخه
 یانفراد یرفتارشناگر مطالعه. دلخواه دسترسی پیدا کرد

طور بالقوه . به(Jurine, 1820) دارد یمیقد شهیر هازئوپالنکتون
-ها یک مولفه حیاتی از بومرفتارشناگری انفرادی زئوپالنکتون

 ;Larsson and Dodson, 1993)ها است شناسی زئوپالنکتون

Ware, 1973). تارشناگری در چند حوزه عمده اهمیت مطالعه رف
رفتار شناگری انفرادی بخشی از فرایند اساسی  دارد که شامل:

ها مانند مهاجرت افقی و عمودی است رفتار گروهی زئوپالنکتون
(Dodson et al., 1997) های پالژیک رفتارشناگری بر در محیط

روابط متقابل شکار و شکارگری )مثال حرکت طعمه برای 
شکارچی قابل درک خواهد بود( در مکانی که نور وجود دارد و 

و  (Brewer and Coughlin, 1995)کند اثر دارد طعمه حرکت می
کیفیت و نوع رفتارشناگری در جذب یا دورشدن شکارچی از 

نرخ  .(Gerritsen and Strickler, 1997)طعمه اثرگذار است 
دافنی نیز ممکن است با رفتارشناگری مرتبط باشد  تغذیه انفرادی

(Dodson et al., 1995)  سموم شیمیایی )سموم تولیدشده از
طور غیرمستقیم با پالستیکی( بهها و موادکشها، آفتکتریسیانوبا

طور گسترده بر کل تواند بهرفتار شناگری انفرادی، میاثرگذاری بر
 Dodson et)یک منطقه تاثیر بگذارد  هایجمعیت زئوپالنکتون

al., 1995).  
داده است که عامل نور بر چنین مطالعات قبلی نشانهم
های زیستی )رشد، تولیدمثل، هماوری و پوست اندازی( ویژگی

 Dinh et)باشدپوستان ریز آبزی تاثیرگذار میدافنی و سایر سخت

al., 2018; Nikitin, 2019; Slusarczyk et al., 2004; Taghavi 

et al., 2013; Ziarek et al., 2011)ای در . تاکنون در ایران مطالعه
خصوص اثرات احتمالی پارامترهای محیطی،  مثل پارامتر نوری، 

مهره آبزی مهم در عنوان یک گونه بیبر رفتارشناگری دافنی که به
باشد صورت نگرفته وری میپرشناسی و آبزیمطالعات زیست

مهره آبزی، شناخت است. با توجه به اهمیت گسترده این بی
عنوان یک متغیر های رفتارشناگری دافنی و اثر متغیر نور بهویژگی

محیطی غیرزیستی بر رفتارشناگری این گونه امری ضروری است. 
بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی رفتار شناگری دافنی 

رین در پاسخ به محرک نوری در شرایط کنترل شده آب شی
 باشد.آزمایشگاهی می

 ها مواد و روش. 2

ی منابع دانشکده محوطه مورد آزمایش از آبگیرهای هایدافنی
سرا ، واقع در شهرستان صومعه(1)تصویر طبیعی دانشگاه گیالن

مختصات  کیلومتری غرب شهررشت با مشخصات 25در 
 30درجه و  49دقیقه طول شمالی و 29 درجه و 37 جغرافیایی

صیدگردیدند.  1397در تاریخ مهرماه سال  دقیقه عرض شرقی
با اندازه چشمه  (2)تصویر  گیریاز تورپالنکتون برای صید دافنی

 10افقی در عمق  تورکشیکار با این و متر استفاده شدمیلی 2/0
ای صید هانجام شد. سپس دافنی مترسانتی 30متری و طول سانتی
طبیعی منتقل ی منابعدانشکده آبزیان به آزمایشگاه بیولوژی شده

شدند. با توجه به پتانسیل اثر گذاری ریتم شبانه روزی بر کیفیت 
و کمیت فعالیت های شناگری این گونه بی مهره آبزی و حذف 

های رفتارشناگری، ساعات برداری ها بر پاسخاثر زمان نمونه
 8:30صورت یکسان انتخاب و بین ساعت به نمونه برداری روزانه

نیز با کلیدشناسایی  هاصبح انجام شدند. جنس و گونه دافنی 9الی 
ی صید شده هاهنمون. (Haney et al., 2014)معتبر مشخص شد 

 درجه24مخزنی با دمای از  چکانعدد توسط قطره 60به تعداد 
 شدند. جداسازیبدون غذادهی و هوادهی در شرایط  گرادیسانت

هدفمند،  ها از جمله: سرعت شنایرفتار شناگری دافنیبررسی 
مطلق در دو ها، سرعت شناگری و درصد پراکنشتعداد جهش

گرفت. تیمار شاهد شامل شرایط تیمار شاهد و نور صورت
ای نورطبیعی در محیط آزمایش و تیمار نور شامل نور سفید نقطه

به ابعاد  ر آکواریومیدها و نور همگن مصنوعی است. آزمایش
مختصات مکانی شده با صفحه مدرج  ،متر()سانتی 80×10×30

 مترسانتی 18عمق چنین آکواریوم به گرفت. همصورتدوبعدی 
 آبگیری شد. شیرین با آب

جهش و "ها معموال دارای دو الگوی رفتارشناگری دافنی
1فرورفتن

2حرکت زومینگ"و  "
می باشند. در حرکت با جهش  "

-عمودی را شکل میهای ثانویه شنایهای آنتنفرورفتن، زنشو 

اما در حرکت زومینگ، دافنی با  (Keefe et al., 1998)دهد 
——— 
1 Hop and Sink 
2 Zooming 
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های ثانویه حرکت سریع روبه جلو و بدون فرو حرکت سریع آنتن
رفتن درآب دارد. سرعت شنا در حرکت جهش و فرورفتن 

باشد درحالی که در حالت زومینگ، متربرثانیه میلیمی 10کمتراز 
 ,.Keefe et al) باشدمتربرثانیه میمیلی 15سرعت شناگری بیش از 

1998). 

 
دافنی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه  : محل انجام نمونه برداری1تصویر 

 مقاله گیالن، صومعه سرا. تصویر از: نگارندگان

 
متر. یمیل 2/0 با اندازه چشمه وسیله تورهدافنی های صید شده ب :2 تصویر

 تصویر از: نگارندگان مقاله

-آزمایش  مرحلهدو  طیشناسی این پژوهش در زمینه رفتار

سرعت )تست اول آزمایش . روش تحقیق گرفتصورت مستقل
ت صورها بهدافنی ،زمان شناگری: جهت محاسبه شنای هدفمند(

، رهاسازی گردیدند مبدا عنوانسمت چپ آکواریوم به ازانفرادی 
 ریرفتا هایگیری شاخص(. در این آزمایش برای اندازه1 )شکل

با متر( استفاده شد که )سانتی 80×10×30ی با ابعاد آکواریوماز 
 ی مختصات مکانیوسیله صفحههمدرج شده ب مقوایی پوشش
لوگیری از نفوذ نور اضافی منظور جی بهرنگسیاه ( و1)شکل 

چنین تمایز کافی برای تشخیص حرکات دافنی، از محیط و هم
 Olympus) اییک منبع نور نقطه .وشیده شدپ قسمت پشتی

optical co.LTD-Model TL2-20W،) سانتی 30ی در فاصله-

 از گیری شدت نور،و جهت اندازه گرفتمتری از مبدا قرار

استفاده گردید. میانگین  (TES_1336A)مدل متر لوکسدستگاه 
در نور لوکس و میانگین شدت  62نور در تیمارنور شدت

صورت هدافنی بعدد  30تعداد لوکس ثبت شد.  5/7تیمارشاهد 
از  ( = x 1و  y = 9چکان از مختصات )وسیله قطرهانفرادی به

 1مکان یکسان )مکان رهاسازی دافنی با عالمت * در شکل 
-به شدند. سپس معرفی آکواریوم به محیط است(مشخص شده

صورت یکی در نور، به –تصادفی با تیمارهای شاهد صورت 
)به فاصله  ها از مبدا رهاسازی تا مقصددافنیمیان، زمان شناگری 

 ( .Shafiei Sabet et al., 2015متر( ثبت گردید )سانتی 30

 
فمند. طراحی: هدتست سرعت شنای، مرحله 1آزمایش محیط انجام : 1شکل

 نگارنده گان مقاله
( لوکس 4ای، )( منبع نور نقطه3( قطره چکان، )2(مخزن نگهداری دافنی، )1)

و قسمت  80×12)قسمت باال  ( پوشش سیاه رنگ5لوکس، ) 200متر در رنج 
( محیط 7متر، )سانتی 18(عمق آبگیری 6(، ) متر()برحسب سانتی 30×18پایین 

 متر(سانتی 80×10×30انجام آزمایش )آکواریوم 

رفتارشناگری در پاسخ به تست ) دومآزمایشروش تحقیق 
منظور جلوگیری از نفوذ نور به، : دراین مرحلهمحرک نوری(

-سیاه مقوایی پوشش های آکواریوم بای محیط، تمام قسمتاضافه

( 2)شکل  ی مختصات مکانیوسیله صفحههرنگ مدرج شده ب
-سانتی 18 عرضی آکواریوم به جلوی قسمتتنها  و پوشیده شد

طراحی پایین فاقد پوشش قسمت متر از سانتی 80 طول متر و
یکنواخت با شدت  (. در تیمارنور برای ایجاد نور2 )شکل گردید

سفید همگن استفاده  نبع نورنور برابر در سطوح مختلف آب، از م
 مدل المپاز  سفید همگن در این آزمایش، با استفاده شد. نور

(AQUA,T4_1000LED, 15W) در قسمت گردید که اعمال
 منبع نورنور گیری شدتگرفت. جهت اندازهآکواریوم قرار فوقانی
استفاده گردید.  (TES_1336A) مدل مترلوکساز دستگاه  همگن

نور لوکس و میانگین شدت 61/65نور در تیمارنور میانگین شدت
 30تعداد  بعد،ه مرحل در گردید.لوکس ثبت 4/23در تیمار شاهد 

 9مختصات ) از چکانوسیله قطرهصورت انفرادی بههدافنی ب عدد
= y  1و x =  (.2شدند )شکل معرفی آکواریوم( به 

-های تیماری انتخابصورت تصادفی برای ترتیبها بهدافنی

تعداد ها از جمله: پارامترهای رفتارشناگری دافنی و شدند
مدت زمان ر ، سرعت شناگری و درصد پراکنش مطلق دها جهش
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بررسی  (شاهد دقیقه تیمار دو –ه تیمار نور دقیق دو) دقیقهدو
صورت چشمی شمارش شدند. ها بهشدند. تعداد جهش دافنی

 (2 )شکل ی مختصاتییک صفحهاز  :شنا محاسبه سرعتروش 
 ×سانتی متر های دوهر واحد: مربعواحد ) 400متشکل از که 

واحد  40ی مختصاتی که طول صفحهاستفاده گردید سانتی متر( دو
 :طبق فرمول زیر محاسبه شد سپسو  بود واحد 10ض آن و عر

V =
H × 20

t
 

V : متر بر ثانیه(سرعت حرکت دافنی)برحسب میلی 
H : متر(تعداد واحدهای طی شده توسط دافنی) برحسب میلی 
t : )زمان )برحسب ثانیه 

 متر) اندازه ضلع هر واحد(: بیست میلی 20
 :حاسبه شدطبق فرمول زیر م نیز درصد پراکنش مطلق

fi =
H

Hn

× 100 

 fi
 : درصد پراکنش مطلق

H :بدون درنظرگرفتن  تعداد واحدهای طی شده توسط دافنی
 متر() برحسب میلیواحدهای تکراری 

Hn
 تعداد کل واحدها:  

 
 دوم. طراحی: نگارندگان مقاله محیط انجام آزمایش: 2 شکل

-لوکس (4المپ ال ای دی، ) (3قطره چکان، ) (2( مخزن نگهداری دافنی، )1)

( پوشش سیاه رنگ )در قسمت باال به 6متر، )سانتی 18بگیری عمق آ (5متر، )
 ( محیط انجام آزمایش7متر((، ))برحسب سانتی 12و عرض  80طول 

متر دیواره ی پشتی آکواریوم دارای صفحه سانتی 80×10×30)آکواریوم به ابعاد 
خانه در  10خانه در طول و  40مدرج به مختصات مکانی )دارای  مشبک و

، متر درنظر گرفته شده است(سانتیدو انه به شکل مربعی با ضلع عرض،هر خ
 ( محل رهاسازی دافنی.8)

 یآمار لیوتحل هیتجز 2-1

با استفاده از آزمون های ها آزمون نرمال بودن داده
و درصورت  بررسی شد ،ویلک-اپیرواسمیرنوف و ش-کلموگروف

جهت نرمال   Compute LNها از روش عدم نرمال بودن داده
جفت  Tها استفاده گردید. در آزمایش اول از آزمون کردن داده

ای در مستقل تک نمونه T دوم از آزمونای و در آزمایشنمونه

در ها داری دادهوضعیت معنی استفاده شد. SPSS-25نرم افزار 
 .قرارگرفت تجزیه و تحلیل مورد 05/0 سطح

 نتایج و بحث. 3

 دردافنی  30 دارشنای هدفمیانگین زمان  1با توجه به نمودار 
دهد نمی نشان را یداریمعن اختالف نور های شاهد وتیمار

(05/0P>) ها در حرکت که این بیانگر این موضوع است که دافنی
ور تغییر محسوسی در افقی به سمت نور در هردو تیمار شاهد و ن

ها دراین شود. با توجه به نرمال نبودن دادهسرعتشان ایجاد نمی
ها استفاده سازی دادهجهت نرمال LN Computeآزمایش از روش 

 شد.

های با تیمار ،دافنی  30با تکرار  دارشنای هدف: بررسی میانگین زمان 1 نمودار
( .تغییرات <P 05/0) دهدنمی تغییرات سطح معنی داری را نشان. نور شاهد و

 در نمودار مشخص است. خطای استاندارد

دافنی در تیمار  30، میانگین تعداد جهش 2 با توجه به نمودار
 30و  (>05/0P)دهد می نشان را یداریمعن سطحشاهد و نور، 

های بیشتری نسبت به تیمار شاهد عدد دافنی در تیمار نور جهش
ها در تیمار نور ن از تحرک بیشتر آناند که این امر نشاداشته

 است. 

دافنی با دو تیمار شاهد و نور. تغییرات  30مقایسه تعداد جهش : 2 نمودار
تغییرات خطای استاندارد در  (.>05/0P)دهد داری را نشان میسطح معنی

 نمودار مشخص است.



 93ـ1399/8/100 بهار/ 41هم/ شماره یازدشناسی/ سال  اقیانوس

97 

تیمار  دردافنی  30 شنای میانگین سرعت ،3 با توجه به نمودار
-و دافنی (>05/0P)دهد می نشان را یداریمعن سطحنور  شاهد و

-ها در تیمارنور با سرعت بیشتری نسبت به تیمار شاهد شنا می

 کنند.

 

. تغییرات شاهد و نور دافنی  با تیمار  30: مقایسه میانگین سرعت 3 نمودار
در نمودار  خطای استانداردتغییرات  .(>P 05/0) داری را نشان دادسطح معنی

 .شخص استم

تیمار در دافنی  30درصد پراکنش مطلق ، 4با توجه به نمودار
ها در دافنی(. >05/0P)داد  نشان را یداریمعن سطحشاهد و نور 

زمان اعمال تیمار نور درصد پراکنش مطلق بیشتری را نسبت به 
 تیمار شاهد در محیط دارند.

 
 شاهد و نور،دافنی با تیمار   30کنش مطلق مقایسه میانگین درصد پرا: 4 نمودار

در  خطای استانداردتغییرات  (.>P 05/0)داد  نشان را یداریمعن سطح جینتا
 .نمودار مشخص است

اثرات  توانندهای انسانی میهای نوری ناشی از فعالیتآلودگی
داران آبزی مهرگان و مهرهای بر اجتماعات بیمتنوع و گسترده

توانند منجر به تغییر های نوری میداشته باشند. برای مثال آلودگی
، (Hölker et al., 2010)روزی های شبانهدر ساعات فعالیت

ها ای و پراکنش مکانی )در ماهیاختالل در رفتارهای تغذیه
(Newman, 2015)ها ، در موش(Bird et al., 2004)  و تغییرات )

سازی، خطر شکارشدن فتار النهها(، رپشتمهاجرتی )در الک

(Silva et al., 2017)،  تعیین موقعیت و مسیریابی(Truscott et 

al., 2017) داران گردد.مهره 
ی حاضر، پارامترهای رفتارشناگری دافنی ازجمله: در مطالعه

ها، سرعت شناگری و درصد سرعت شنای هدفمند، تعدادجهش
گیری شدند. نتایج شاهد و نور اندازهمطلق در دو تیمار  پراکنش

پراکنش  نشان داد در تیمار نور، سرعت شنا، تعداد جهش و درصد
دار است اما سرعت یابند و سطح تغییرات معنیمطلق افزایش می

شنای هدفمند در هردو تیمار تغییر محسوسی نداشت و تغییرات 
ی در داری را نشان ندادند. بررسی رفتارشناگری دافنسطح معنی

 است:پاسخ به محرک نوری در مطالعات مشابه دیگر نیز بیان شده
Keefe ( ثابت کردند1998و همکاران ) های مختلف که گونه
ای باشند.در مطالعهتوانند رفتارشناگری متفاوتی داشته دافنی می

 که ییآنها از ترعیسر در محیط نورانی، هایدافنبیان شده است که 
 ,Gerritsen and Strickler) کنند می شنا هستند یکیتار طیشرا در

چنین شروع واقعی شناکردن یا باالرفتن در ستون آب و هم (1997
این نتایج  (Ringelberg, 1987)به شدت نور وابسته است 

ای در مطالعه ما در مطالعه حاضر بود. اما هایهماهنگ با یافته
شدت نور دیگری با بررسی رفتار شناگری دافنی، بیان داشتند 

که این یافته با نتایج ما  ندارد یدافنسرعت شناگری  بر یریتاث
تواند ناشی از تفاوت در ناهماهنگ بود که یکی از دالیل آن می

  Dodson.(Brewer et al., 1999)اندازه تانک یا گونه دافنی باشد 
( تاثیر تغذیه و نور و اندازه مخزن آزمایش بر 1997و همکاران)

رفتار شناگری انفرادی دافنی در چهار گونه دافنی مختلف 
(D.magna ،D.pulicaria ،D.pulex و D.hyalina)  را بررسی

 از یناش تواندیم یرفتارشناگر تنوعنموده و بیان کردند که 
 نیب کنش برهم غذا، نوع :مثال یبرا)  یطیمح طیشرا در تفاوت

چنین . همباشد(  شیآزما طیمح ماتیتنظ در تفاوت و غذا و نور
تواند بر یم شیآزما طیمح ابعاددر این پژوهش بیان شد که 

 یهادر محفظه عنوان مثال، بهاثرگذار باشددافنی  یناگررفتارش
و  کم یسرعت شناگر گونه،نوع صرف نظر از  هایدافن ،کوچکتر

 شیافزاطور و همین دارند میمستق ریبه حرکت در مس لیتما
 شودیو تعداد جهش م یشدت نور باعث کاهش سرعت شناگر

اگرچه  .که این یافته با نتایج مطالعه حاضر هماهنگ نبود
 Daphniaمثال  یبرا: وجود داشت ی درآن مطالعهاستثنائات

magna که این  داشت یعتریسر یشنا نور، شدت شیافزا با
 یافته با نتایج پژوهش حاضر هماهنگی دارد. 

فرار تالش برشدت نور نشان داد که نتایج یک مطالعه دیگر 
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درحالی که  (.Brewer, 1999) ندارد دافنی از شکارچی تاثیری
Keefe ( بیان داشتند که عوامل فیزیکی از 1998و همکاران )

جمله شدت نور در فرار دافنی از گونه شکارچی نقش دارد. این 
و  Dodson اختالف نتایج در مطالعات با توجه به مطالعات

 برهم غذا، وعتواند ناشی از تفاوت در ن(، می1997همکاران )
، اندازه شیآزما طیمح ماتیتنظ در تفاوت، غذا و نور نیب کنش

( بیان کردند 1998و همکاران ) Keefeتانک و گونه دافنی باشد. 
از  فرار ای،هیممکن است با رفتار تغذ یشناگر سرعتکه 

 ،عیسر یشناو  در ارتباط باشد یریگجفت رفتارو  انیشکارچ
 نیچنهم .دهدیم شیافزا را یشکارچ با یدافن ییایرو بیضر

. بگذارد اثر یماه توسط طعمه انتخاب بر تواندیم یشناگر رفتار
( نشان دادند در 2005و همکاران ) Slusarczyk طوری که به

تر نسبت به شرایط نوری کم که احتمال شرایط نوری روشن
های ماهیان یت و خطر شکارگری توسط گونهقابلیت رو

( Daphnia magnaباشد، گونه دافنی )خوار بیشتر میپالنکتون
جهت حقظ بقاء و نسل خود در زمان تولیدمثل تمایل به تشکیل 

 ( دارند.Ephippiumپیوم )های نهفته یا افیتخم
در سال  Brendelbergerو Lampertدر مطالعه دیگری توسط 

 با که شد ارائه Daphnia magna گروه کی از یشواهد 1996
 سرعت و درآن مطالعه، کردندیم شنا هیثان بر متریلیم 30 سرعت
 یجستجو رفتار کی گرانیب هاجهش کم تعداد با ی همراهشناگر

ی حاضر حداکثر سرعت شناگری بود. در حالی که در مطالعه غذا
ف در تفاوت متر بر ثانیه بود که این اختالمیلی 33/6دافنی 
ای و تواند ناشی از گونه دافنی، شرایط تغذیهشناگری می سرعت

گیری سرعت )چشمی یا بوسیله نیازهای غذایی ، ابزار اندازه
دوربین( و سایر شرایط محیطی باشد. جهت مطالعات تکمیلی و 

های متفاوت و توان از تیمارهای نوری با طول موجتر میجامع
پارامتر محیطی دیگر برای مطالعه پاسخ عنوان یک حتی صوت به

رفتاری دافنی استفاده نمود، در همین رابطه، نتایج مطالعات 
Shafiei Sabet ( و شفیعی2015و همکاران )( نشان 1397) ثابت

داری بر دهد که قرار گرفتن در معرض صوت، اثر معنیمی
  رفتارشناگری دافنی ندارد.

 گیری  لینتیجه. 4

عنوان یک محرک های این پژوهش، نور بهتهباتوجه به یاف
ها، افزایش سرعت شناگری و محیطی سبب افزایش تعداد جهش
چنین دافنی در هر گردید. هم افزایش درصد پراکنش مطلق دافنی

دو تیمار نور و شاهد به نور گرایش مثبت داشت. بنابراین توصیه 
و ماهیانی شود در مراکز تکثیر و پرورش ماهی جهت تغذیه الرمی

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 

 شود باتوجه یم شنهادیپ الروماهیان برای غذاگیری صرف گردد.
، خود ستیز طیمحجهت درک  یجانور یهاگونه نکهیبه ا
 توسط یستیرزیو غ یستیزعالئم  افتیدر ییو توانا تیقابل

 یپارامترهاچنین هم و باشند یدارا مخود  مختلف حسگرهای
 ،دنوجود دار ستیزطیمح در همزمانطور به یستیزریو غ یستیز

سایر  ،محیطی نور بررسی اثرات متغیرعالوه بر  بعدی طالعاتدر م
زیست های محیطعنوان آالیندهکه امروزه بهعوامل محیطی 

 شوددر نظر گرفته  زیناند )برای مثال آلودگی صوتی( شناخته شده
 حاصل یآبز هایگونه یرفتار یهااز پاسخ یترقیتا اطالعات دق

 .گردد

 سپاسگزاری. 5

، التیش رگروهیمد ی اعضای هیات علمی واز تمام لهیوسنیبد
 قاتیتحق موسسه و النیدانشگاه گ یعیدانشکده منابع طب استیر
 انجام در که سنگرشهرستان خزر  یایدر انیتاسماه یالملل نیب
 عملهب یقدردان و تشکر مانهیصم نمودند، یاری را ما ژوهشپ نیا
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