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 چکیده

در  اطالعات و است در ایران به مقدار اندکی مطالعه شده آنتوزیع ولی  ،باشدسران در جهان میشاخهاز مطالعه شده  جانورترین دافنی قدیمی اگر چه

صورت تصادفی از ها به. نمونهدباشمیدر ایران  جنس دافنیاولین ارزیابی جغرافیای زیستی  رو مطالعه حاضراز این .ار پراکنده استیبس هانمورد آ

 وDaphnia ( Ctenodaphnia) هایتعداد چهار گونه از هر یک از زیرجنس. گردیدآوری های مختلف حوضه خزری و دریاچه ارومیه جمعایستگاه

(Daphnia )Daphnia  شناختی مثل دما، شوری، های بوممحل مختلف یافت شدند. برخی متغیر 29درpHبه همراه ، ، ارتفاع، طول و عرض جغرافیایی

. متغیرهای میانگین دمای ساالنه، متوسط گرفتندمورد بررسی قرار ها گونهموثر بر توزیع محیطی متغیر اقلیمی، برای تجزیه و تحلیل آماری عوامل  19

ی توزیع . رابطهشوندمحسوب میها آنموثر بر نیازهای محیطی از  ها متفاوت بودند و در نتیجهبین گونهدر  ،ماهه سال و ارتفاعدمای سردترین سه 

تغییرات توان گفت در کل می مثبت و با متغیر متوسط دمای سردترین سه ماهه سال منفی بود. ،دافنی با متغیرهای میانگین دمای ساالنه و ارتفاع

 باشند. های مرتبط با بارندگی تاثیر گذار نمیآیند و متغیربه حساب میتوزیع دافنی  عنوان تنها عوامل موثر بربه ،دمایی

 

 .یشناختعوامل بوم یه،اروم یاچهدر ی،دافن ی،حوضه خزر یره،چندمتغ یلتحل کلیدی: واژگان

 
 مقدمه
( یک گروه کهن از Cladoceraسران )شاخه

روند که از اواسط دوران شمار میموجودات زنده به
(. Smirnov et al., 2007مزوزوئیک وجود دارند )

سران امروزی در دوره ژوراسیک )حدود بیشتر شاخه
آ همزمان با ابرقاره پانگهمیلیون سال پیش(  150

 (.Korhola and Rautio, 2001اند )وجود داشته
سران تا اواخر دوره سنوزوئیک، دارای شاخه احتماالً

 اندتری نسبت به زمان حال بودههای متنوعگونه
(Kerfoot and Lynch, 1987; Korovchinsky, 

، در حال سرانای شاخهبیشترین غنای گونه(. 2006
-گرمسیری هر دو نیمنیمه-حاضر در منطقه مدیترانه

کره، و نیز در ارتفاعات باالتر مناطق گرمسیری 
توان متمرکز شده است؛ علت این شکل از توزیع را می

در دوران سوم مرتبط دانست به تغییرات اقلیمی 
(Korovchinsky, 2006تخمین .) ها حاکی از آن

میلیون  200به بیش از ها است که پیدایش دافنی
 ;Taylor et al., 1996) گرددمیسال پیش بر

Kotov and Taylor, 2010.) ها در مناطق آن
معتدل بسیار متنوع و فراوان هستند، اما در همه 

ها با مناطق آب و هوایی متفاوت وجود دارند و قاره
های آب اغلب گروه غالب زئوپالنکتونی در بوم سازگان

( که به Benzie, 2005آیند )حساب میشیرین به
 ,Lampertاند )خوبی مورد مطالعه قرار گرفته

ها به سه (. در حال حاضر جنس دافنی2011
 ,.Adamowicz et alگونه ) 361جنس با زیر

ها به آندرصد  24شوند که تقریبا ( تقسیم می2009
خوبی مورد مطالعه قرار گرفته و معتبر هستند 

(Kotov, 2015.) ها، تنها تعداد اندکی در در میان آن
 ,Fernandoمناطق پست استوایی ساکن هستند )

1980; Fernando and Kanduru, 1984; 

Benzie, 2005ها هم فقط در ارتفاعات ( که این گونه
 (. Dumont, 1980; Green, 1995باال وجود دارند )

الگوهای جغرافیای زیستی مشاهده شده در 
های دافنی موجود در مناطق بسیاری از گونه

، (Nearctic) ، نئارکتیک(Neotropical) نئوتروپیک
 و آفروتروپیکال( Palearctic)پالئارکتیک 
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(Afrotropical)تقریباً به اندازه کافی ارزیابی شده ،-

 Ishida and Taylor, 2007; Mergeay etاند )

al., 2008; Adamowicz et al., 2009،)  اما در
در  طور ویژه ایران اطالعات کمیخاورمیانه و به

باشد. با توجه به مطالعات انجام شده دسترس می
های خاصی جغرافیای زیستی ایران دارای ویژگی

-( تاریخچه پیچیده زمین1) باشد که عبارتند ازمی

( 3ای از ارتفاعات و )( طیف گسترده2شناسی، )
این امر  بنابراین(. Fazel, 2010نوسانات فصلی زیاد )

های مختلفی شده است گیری زیست بومموجب شکل
های مرطوب شمالی، مناطق که شامل جنگل

کوهستانی سرد در البرز و زاگرس و مناطق بیابانی 
(. Fazel, 2010مرکزی در دشت کویر و لوت است )

های ای از کوهجغرافیای طبیعی ایران ترکیب پیچیده
باشد. های وسیع و باز میو دشت هامرتفع، ناهمواری

ویژه وجود مناطق و ژئوگرافیکی، بهتنوع اقلیمی 
گسترده کوهستانی و مرتفع در شمال ایران سبب 
گردیده است که نواحی فیزیوگرافیک متنوع و با 

فرد در این بخش از کشور شکل به های منحصرویژگی
گیرد و این گوناگونی سبب گردیده است که تنوع 

احمدزاده و ی جانوری قابل توجه باشد )زیست
متخصصان جغرافیای زیستی و  (.1385، خیراندیش

-های زیادی در مورد اهمیت برهمشناسان مدتبوم

ها زیستی بر روی توزیع گونههای زیستی و غیرکنش
ها را مورد بحث و بررسی قرار و محدوده گسترش آن

 ;MacArthur, 1972; Wiens, 2011اند )داده

 ;., 2014et al ., 2013; Grasseinet aligot P

., 2015et alLouthan ها تحت تاثیر ونه(. توزیع گ

زیستی است های زیستی و غیربرهم کنش متغیر
(Godsoe et al., 2017 در مطالعه حاضر سعی .)

های شده است تاثیر برخی از مهمترین متغیر
های دافنی موجود غیرزیستی بر پراکنش و توزیع گونه

در بخش شمالی ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار 
ها و متغیرهای گیرد. همچنین ارتباط بین گونه

محیطی و اهمیت نسبی متغیرهای اقلیمی در توضیح 
 الگوهای توزیع مشاهده شده، مورد بررسی قرار گیرد.

 
 هامواد و روش

های مختلف ابتدا لیستی از گونهها: آوری نمونهجمع
و  1392های  که طی بهار سال Daphniaجنس 
های مختلف صورت تصادفی از ایستگاهبه 1393

آوری شده بودند، حوضه خزری و دریاچه ارومیه جمع
های حضور تهیه گردید. این فهرست شامل تمام مکان

گونه در مناطق مورد بررسی بودند که مختصات 
های حضور گونه با پیمایش زمینی و مکان جغرافیایی
-محلثبت شده بود. نقشه مربوط به  GPSبا دستگاه 

 DIVA-GISبرداری با استفاده از نرم افزار های نمونه

7.5 (Hijmans et al., 2012 تهیه گردید که در )
نشان داده شده است. در مجموع تعداد چهار  1شکل 

 (Ctenodaphniaهای )از زیرجنس گونه از هر یک
Daphnia ( وDaphnia )Daphnia  محل  29در

مختلف یافت شدند. همزمان با ثبت این نقاط در 
شناختی مانند دما، های بوممنطقه، برخی متغیر

-، ارتفاع، طول و عرض جغرافیایی اندازهpHشوری، 

 گیری شدند. 

 .مورد استفاده در مطالعه یمیاقل یستز یرهایمتغ یفو تعار یاسام -1جدول 
 تعریف یرمتغ تعریف متغیر

Bio1 میانگین دمای ساالنه Bio11 متوسط دمای سردترین سه ماهه سال 

Bio2 (متوسط تغییر  حداکثر -دما  حداقل )دما( )میانگین ماهانه

 روزانه

Bio12 میزان بارش ساالنه 

Bio3  (100 ()* Bio2 / Bio7 )- ایزوترمالیتی Bio13 میزان بارش مرطوبترین ماه 

Bio4  * (100نوسانات فصلی دما )انحراف معیار Bio14 میزان بارش خشکترین ماه 

Bio5  گرمترین ماهحداکثر دمای Bio15 )نوسانات فصلی بارش)ضریب تغییر 

Bio6 حداقل دمای سردترین ماه Bio16 میزان بارش مرطوبترین سه ماه سال 

Bio7 تغییر دمای ساالنه (Bio5-Bio6) Bio17 میزان بارش خشکترین سه ماه سال 

Bio8 متوسط دمای مرطوب ترین سه ماهه سال Bio18 سه ماه سال میزان بارش گرمترین 

Bio9 متوسط دمای خشکترین سه ماهه سال Bio19 میزان بارش سردترین سه ماه سال 

Bio10 متوسط دمای گرمترین سه ماهه سال   
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برای های اقلیمی و نقاط حضور: سازی دادهآماده
الیه اقلیمی  19های جغرافیای زیستی، انجام تحلیل

ای از ثانیه 30مرتبط به میزان دما و بارش با کیفیت 
دانلود شد. پس از  www.worldclim.orgسایت وب

افزار توسط نرمهای اقلیمی آماده نمودن الیه
Arcmap 10.3 از نرم افزار ،Openmodeller  برای
برداری نقطه نمونههای عددی هر استخراج داده

و تعاریف متغیرهای زیست استفاده گردید. اسامی 
 1مورد استفاده در مطالعه حاضر در جدول اقلیمی 

     ارائه شده است.
منظور بررسی وجود یا عدم وجود بهها: تحلیل داده

های ها، متغیرنیازهای محیطی متفاوت در گونه
مشخص   Kruskal-Wallisدار، توسط آزمونمعنی

ها با استفاده از تجزیه و تحلیل شدند و بقیه متغیر
چند متغیره غیرپارامتریک واریانس یعنی تجزیه و 

مورد آزمون قرار گرفتند.  PERMANOVAتحلیل 
( نیز CCAاز روش تجزیه و تحلیل تطبیقی متعارفی )

محیطی بر توزیع برای درک چگونگی تأثیر متغیرهای 
 استفاده شد.

برای مقایسه اثر هر یک از الف( تحلیل تک متغیره: 
های دافنی در عوامل مختلف محیطی بر پراکنش گونه

 SPSS 22محدوده مورد مطالعه از نرم افزار های 
(Armonk, 2013 و )Past 3.18 (Hammer et 

al., 2001ها با ( استفاده گردید. نرمال بودن داده
-و برابری واریانس در داده Shapiro-Wilkآزمون 

 Levene statisticهای نرمال با استفاده از آزمون 

ها (. با توجه به نابرابری واریانسP>05/0بررسی شد )
( برای مقایسه ANOVAآنالیز واریانس یک طرفه ) از

(. P<05/0های نرمال استفاده شد )های دادهمیانگین
مون غیرپارامتری های غیرنرمال با کمک آزداده

Kruskal-Wallis  مورد آزمون واقع شدند
(05/0>Pاز آن .)های متعددی انجام که آزمونجائی

 familywiseگرفت، میزان خطای خانوادگی )

errorبن فرونی  ( با استفاده از شاخص
(Bonferroniتصحیح شد ).  در بین متغیرهای تحت

ن داری بیبررسی، آنهایی که دارای تفاوت معنی
ها بودند برای تحلیل توزیع دافنی مورد استفاده گونه

 قرار گرفتند.
در ادامه برای تعیین ب( تحلیل چند متغیره: 

های مورد مطالعه با دار بودن رابطه گونهمعنی
متغیرهای محیطی از تجزیه و تحلیل چند متغیره 

استفاده شد. تجزیه  PERMANOVAغیرپارامتری 
( با استفاده از CCA)و تحلیل تطبیقی متعارفی 

CANOCO 4.5 (05/0P< برای ارزیابی تأثیر )
های مختلف عوامل محیطی و فضایی بر وجود گونه

های حضور / عدم حضور( استفاده گردید. دافنی )داده
-یه و تحلیل با استفاده از جایگشتدار بودن تجزمعنی

 ( مورد آزمایش قرار گرفت.  n=999های مونت کارلو )
 

 نتایج

دافنی از  هایگونهبا توجه به نتایج مشخص گردید که 

 .در منطقه مطالعه شده ینقاط حضور دافن یعنقشه توز - 1شکل 
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توزیع شده  تریطور گستردهبه که جنسهر دو زیر

ساالنه مشابه دمای متوسط  تقریباً دارای مقادیر بودند

 هاجنسزیر (.2و فصلی بودند )جدول 

D.(C.) atkinsoni ، Daphnia (C.) sinensis   و

D. (D.) curvirostris   بیشتر در مناطقی با دامنه

نوسانات فصلی باال مشاهده  وسیعی از درجه حرارت و

، D. (D.) obtusa هایجنسزیر که، در حالیندشد
D. (D.) galeata  وDaphnia (D.) longispina  

هایی با نوسانات فصلی کمتر وجود بیشتر در محدوده

محدود  D. (C.) mediterranea جنسزیر داشتند.

در هر دو همچنین به جنوب دریاچه ارومیه بود. 

طور ساالنه که بهتغییرات دمای متوسط  جنسزیر

، داشتمطابقت  یزیع ارتفاعای با الگوی توگسترده

  (.4و  2های ، شکل2)جدول مشاهده شد. 

شش  تک متغیره آزمون نرمالیتیبراساس نتایج 

 حرارت، درجه(P=168/0) متغیر عرض جغرافیایی

(151/0=P)  ی شمارهزیست اقلیمی و متغیرهای

و  (P=436/0) ، ده(P=337/0) ، نه(P=148/0) هشت

 دارای توزیع نرمال و بقیه متغیرها( P=208/0)پانزده 

نتایج آنالیز واریانس  کنند.توزیع نرمال تبعیت نمیاز 

 .مطالعه شده هایگونه یساالنه و ارتفاع برا یدما یانگینگستره م - 2جدول 

ساالنه  میانگین دمای گونه

(°) 

 (mارتفاع )

D.(Ctenodaphnia) magna Straus, 1820 30/15 - 60/8  4/96  - 1935 
D. (Ctenodaphnia) atkinsoni Baird, 1859 60/14 - 60/9  1654 - 4  

D. (Ctenodaphnia) mediterranea Alonso, 1985 10/12  1277 
D .(Ctenodaphnia) sinensis Gu, Xu, Li, Dumont et Han, 2013 40/23 - 70/11  226 - 0  

D. (Daphnia) curvirostris Eylmann, 1887 50/16 - 30/9  77/16 - 10/0  

D. (Daphnia) longispina O.F. Müller, 1776 30/15 - 10/10  2046 - 4/96  

D. (Daphnia) galeata Sars, 1864 70/10 - 30/10  1452 - 1148  

D. (Daphnia) obtusa Kurz, 1874 emend. Scourfield, 1942 00/18 - 20/13  168 - 5/0  

 
 .(وجود ندارد هاگونه یندار بی= تفاوت معن -نرمال ) یرهایمتغ ی( براANOVA) طرفهیک یانسوار یزآنال - 3جدول 

 نام متغیر Fآماره  Pمقدار  نتیجه آزمون

 عرض جغرافیایی   1496/0   9872/0 -

 دما   8150/0   3935/0 -
- 0703/0   1710/2   Bio8 

- 8720/0   4027/0   Bio9 

- 0760/0   1230/2   Bio10 

- 6559/0   6942/0   Bio15 

 

مطالعه شده   های( گونهBio1ساالنه ) یدما یانگینگستره م - 2شکل 

 .هایرجنسز یکبه تفک

 

( Bio11سه ماهه سال ) ینسردتر یگستره متوسط دما - 3شکل 

 .هایرجنسز یکمطالعه شده به تفک هایگونه یبرا
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  .شده است تنظیم 3طرفه در جدول یک

شش  تمامیشود که مشاهده می گونههمان

-تفاوت معنی ،متغیری که دارای توزیع نرمال بودند

. نتایج آزمون نشان ندادندها داری را بین گونه

کروسکال والیس برای متغیرهای غیرنرمال در جدول 

  .تنظیم شده است 4

در بین متغیرهای تحت همچنین مشخص گردید 

میانگین دمای ) Bio1بررسی، سه متغیر ارتفاع، 

متوسط دمای سردترین سه ماهه ) Bio11و ( ساالنه

باشند و ها میداری بین گونهدارای تفاوت معنی( سال

تحلیل توزیع دافنی مورد استفاده این سه متغیر در 

متغیرهای  گستره 4و  3، 2های گیرند. شکلقرار می

مطالعه به تفکیک مورد های انتخاب شده را برای گونه

 دهند. ها نشان میزیرجنس

نتایج  ها:گونه اثرات زیست محیطی بر توزیع

دو حالت ها در هر حاکی از آن است که توزیع داده

ی اگونهدرون و  (Ep=26و  P=00022/0) کلی

(04936/0=P  63/12و=Ep) متغیره از نرمال چند

با توجه به رد شدن فرض صفر در کند. تبعیت نمی

های مختلف گونهتوان گفت متغیره میهای چندآزمون

های متفاوتی از متغیرهای محیطی دافنی دارای نیاز

ارتفاع، میانگین . (F=212/2و  P=0349/0) هستند

دمای ساالنه و متوسط دمای سردترین سه ماهه سال 

مورد مطالعه  هایداری بین گونهدارای تفاوت معنی

باشند و این سه متغیر در تحلیل توزیع دافنی می

گیرند. در حالی که  هیچ یک از مورد استفاده قرار می

دور ای دار نبودند که نتیجهمتغیرهای بارندگی معنی

 (. 4نتظار بود )جدول ا از

چندمتغیره تطبیقی متعارفی تحلیل نتایج 

 .(داری= نبود تفاوت معن -ها و گونه ینب داری)*= وجود تفاوت معن یرنرمالغ یرهایمتغ یبرا یسآزمون کروسکال وال - 4جدول 
 آماره اصالح شده مقدار-p نتیجه آزمون

CH 
 آماره آزمون

H 

 نام متغیر

 ارتفاع  34/14  36/14  025/0 *
 جغرافیایی طول  753/1  809/1  0/ 936 -
 شوری  696/6  740/6  345/0 -
- 357/0  631/6  629/6  pH 

* 050/0  20/12  16/12  Bio1 

- 648/0  210/4  201/4  Bio2 

- 362/0  567/6  980/5  Bio3 

- 357/0  623/6  616/6  Bio4 

- 986/0  984/0  981/0  Bio5 

- 071/0  61/11  58/11  Bio6 

- 561/0  861/4  850/4  Bio7 

* 046/0  77/12  73/12  Bio11 

- 432/0  906/5  900/5  Bio12 

- 436/0  880/5  860/5  Bio13 

- 401/0  201/6  153/6  Bio14 

- 555/0  908/4  897/4  Bio16 

- 482/0  499/5  487/5  Bio17 

- 420/0  028/6  012/6  Bio18 

- 213/0  357/8  345/8  Bio19 

 

 .هایرجنسز یکمطالعه شده به تفک هایگستره ارتفاع گونه - 4شکل 
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(Canonical correspondence analysis نشان )

 عواملها، در ارتباط با هریک از گونه توزیعداد که 

 ،نمودار . دو محور اولباشندبررسی شده میمحیطی 

ها از درصد تجمعی واریانس ارتباط گونه درصد 5/94

 و عوامل زیست محیطی را نشان دادند. در محور اول

، میانگین (r=600/0) ارتفاع دارای همبستگی منفی

و متوسط ( r=715/0)دمای ساالنه همبستگی مثبت 

بت دمای سردترین سه ماهه سال همبستگی مث

(696/0=r ) بودند. متوسط دمای سردترین سه ماهه

، (r=022/0) سال با محور دوم همبستگی منفی

و  (r=145/0) مثبت  میانگین دمای ساالنه همبستگی

داشتند. در بین  (r=212/0) مثبت ارتفاع همبستگی

های دمایی همبستگی های مطالعه شده متغیرمتغیر

 نشان دادندتفاع بیشتری با یکدیگر نسبت به متغیر ار

 . (5شکل )
 

 بحث 

-گیرینتیجه تواند بهمبهم و ناقص، میشناسی آرایه

نادرست منجر گردد های جغرافیای زیستی 

(Padhye et al., 2016) . هب ،سرانشاخهدر مورد-

-شناسی و دادهدست آمده از آرایههدلیل اطالعات ب

به کندی ناقص، مطالعات جغرافیای جانوری  فونهای 

 ,Freyها به طول انجامیده است )مدتپیش رفته و 

1987; Dumont and Negrea, 2002 مطالعات .)

در مناطق دقیق شناختی و مولکولی ریخت جامع

های پراکنش محدودهتا اند جهان سبب شدهمختلف 

 Adamowicz et) شوند ها بهتر و بیشتر روشنآرایه

al., 2009زیع وسیع در دنیابا توهای دافنی (. گروه 

 D. (C.) carinata s.l.،D. (D.) longispinaمانند 

s.l.  وD. (D.) pulex s.l. عنوان همتافت هاکنون ب

د که در مناطق نشوی در نظر گرفته مییاهگونه

 باشندمیمنطقه ای  شده محدود اعضاءمختلف شامل 

(Hebert and Wilson, 1994; Taylor et al., 

1996; Crease et al., 2012.)  هایگونهبدون شک 

مناطق کمتر ها هنوز در ناشناخته زیادی از دافنی

 بایدآفریقا و آسیا وجود دارند که مطالعه شده مانند 

 .مختلف در مناطق مطالعه شده هایو حضور گونه یطیعوامل مح یننشان دهنده ارتباط ب CCAنمودار  - 5شکل 
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(. Adamowicz et al., 2009شوند ) شناسایی

در آغاز  سرانشاخه یهااز گروه یاریبس کیستماتیس

است  هافتیبهبود  یطور قابل توجهبه 21قرن 

(Kotov, 2016).  از درصد  3/3ایران تنها زیستگاه

 باشدمیی دافنی های شناخته شدهانواع گونه

(Popova and Kotov, 2013و هیچ دافنی بومی ) 

 یدیجد یهاوجود، داده نیا با برای ایران وجود ندارد.

از  دنیا مانند ایران از مناطق یبرخ یهادر مورد گونه

 اغلبو دست نیامده است به بعد به 1970دهه 

مربوطه ها در منطقه گونه نیا ایکه آ ستیمشخص ن

اند. تا اشتباه شناسایی شدهبه  ایو  شوندیافت می

ای دافنی از ایران گزارش گونه یا گروه گونه 12کنون 

 Ctenodaphniaزیرجنس  گونه از 6شده است؛ 

(D. magna) ،D. mediterranea ،D. similis ،

D. sinensis ،D. similoides  وD. atkinsoni،)  دو

( و D. obtusaو  D. pulex) D. pulexگونه از گروه 

، D. longispina (D. galeataچهار گونه از گروه 

D. cucullata ،D. longispina  و

D. curvirostris و همچنین یک گونه مشکوک از )

D. Laevis (D. dubiaمی )ها، در میان آن. باشند

Daphnia (C.) magna،  D. (C.) curvirostris 

های گزارش دافنی ترینرایج D. (C.) longispinaو 

شده هستند و این در حالی است که فقط یک گزارش 

 mediterranea D. (C.)ها مانند  برای برخی گونه

و  D. (C.) similoides ،D. (D.) cucullataو 

D. (D.) dubia .وجود دارد 

عرض جغرافیایی و از بین عوامل محیطی مختلف 

-ای گونهتوزیع منطقهبیشترین تاثیر را بر  ارتفاع

-(. این نکته بر نیازBenzie, 2005د )ندافنی دار های

دمایی و محیطی خاص این جانوران از نظر های 

محدودیت به ارتفاع و عرض جغرافیایی داللت دارد. 

ای های گونهو گروه هابیشتر گونهو پراکنش توزیع 

دارای همبستگی مثبت با  Daphniaجنس زیر

متغیرهای دمایی و همبستگی منفی با ارتفاع بودند. 

توان بر اساس توزیع مشخص هر دو زیرجنس را می

شده توسط ارتفاع و میانگین دمای ساالنه تفکیک 

 D. (C.) mediterraneaو  D. (D.) galeataکرد. 

تر بودند. تفاع باال و دمای پائینمحدود به مناطق با ار

D. (C.) sinensis  وD. (D.) obtusa به  محدود

تر بودند. همچنین این تر با دمای گرمارتفاعات پائین

از نظر  D.(C.) atkinsoniدو گونه به همراه گونه 

آوری شده الگوی توزیع های جمعفراوانی نمونه

های ها داشتند. گونهمتفاوتی را با سایر گونه

D. (C.) sinensis ،D.(D.) obtusa  و

D. (D.) curvirostris  بیشترین مقدار متوسط

دمای سردترین سه ماهه سال را در مقایسه با سایر 

طور خالصه  براساس شواهد ها نشان دادند. بهگونه

رسد نظر میهب CCAدست آمده از تجزیه و تحلیل هب

 مانند با پراکنش وسیعهای که گونه

D. (C.) atkinsoni ،Daphnia (C.) sinensis   و

D. (D.) curvirostris  در مناطقی با دامنه  اغلب

نوسانات فصلی باال وجود  از درجه حرارت و بیشتری

که به تغییرات وسیعی از الزامات طوریهدارند ب

همچنین محیطی )درجه حرارت( مقاوم هستند. 

شده است که درجه حرارت ممکن است  مشخص

وسیله هب موجودات نیا یو فراوان عیبر توز مهمی ریتأث

 ,Wetzel)های تحمل داشته باشد تعیین محدودیت

بر روی  میطور مستقفواصل، دما به نیا ون(. در2001

موجودات  نیا عیمثل، سرعت رشد و توزدیتول ،بقا

 Brazner et al., 2005; Heino et) گذاردتاثیر می

al., 2009ممکن است  یطیمح ریمتغ نیا نی(. بنابرا

 یبرا یمهار ای کننده لیتسه سازوکار یک عنوانبه

خاص عمل کند  یآب طیمح کیگونه در استقرار 

(Lennon et al., 2001.) 

به خوبی عرض جغرافیایی به همراه دما و ارتفاع، 

های را از گونه Daphniaرجنس یهای زگونه

 بومی هایو دافنی D. (Ctenodaphnia) زیرجنس 

ی که در پهنه هایارتفاعات باال را از همتافت گونه

 Padhyeکند )اند، تفکیک میشده توزیع تریگسترده

et al., 2016 .) الگوی غنای مطالعات اخیر در مورد

توزیع دو قطبی در  ،Daphniaجنس ای در زیرگونه

 بیشتر مورد بررسی، اطقمندر  سران رااین شاخه
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 Dumont, 1980; Popova andتایید نمود )

Kotov, 2013 .) تحلیل چندمتغیره نتایج حاصل از

برای این مطالعه نیز توزیع دو قطبی تطبیقی متعارفی 

های دافنی موجود در ایران مورد را در مورد گونه

 Mantovanoتایید قرار داد. در مطالعه ای که توسط 

 نیب داریانجام گرفت رابطه معنی (2018) و همکاران

دما و فاصله ی و دو عامل محل D. lumholtzi یفراوان

 ی وجودحال، بررس نیبا ا مشاهده نشد؛ ییایجغراف

ها گونهنشان داد که فراوانی  ها با درجه حرارتگونه

صرف نظر از این . استبیشتر  ºC27و  ºC21 نیب

طور که به Ctenodaphniaو  Daphniaتفاوت، 

اند نسبت به بسیاری از ای توزیع یافتهگسترده

همپوشانی دارند و شاید متغیرهای دمایی و اقلیمی 

همین نکته پاسخ این سوال باشد که چرا بسیاری از 

داری تفاوت معنی دماییها به برخی متغیرهای گونه

 .دهندنشان نمی

ارتفاعات  دافنیهای که گونه هپیشتر نشان داده شد

 ,Manca et al., 1994) دندهباال را ترجیح می

1998, 2006; Möst et al., 2013; Ma et al., 

-1000) ارتفاعات متوسطدر مطالعه حاضر  .(2015

را  (n=  6های دافنی )متر( حداکثر تعداد گونه 2000

که غنای گونه با افزایش ارتفاع دربردارند در حالی

ترین الگوی ارتفاعات مشاهده . رایجیابدکاهش می

ای شکل با ای، توزیع زنگولهشده در غنای گونه

 باشدبیشترین تعداد گونه در ارتفاعات متوسط می

(Lomolino, 2001)  که در تحقیق حاضر نیز

این محدوده ارتفاع مشاهده  ای دربیشترین تنوع گونه

متر( تنها   3500بسیار باال )بیش از  اتارتفاعگردید. 

و  D. (D.) dentiferaمانند خاص هایی شامل گونه

D. (C.) tibetana باشدمی (Padhye et al., 

های مورد بررسی ایران نمونه ای که در گونه (2016

در . در محدوده ارتفاعات بسیار باال مشاهده نگردید

ها در کاهش غنای گونه برخی از دالیلمجموع 

کاهش تولید و تنوع منابع، توان به را میارتفاعات باال 

پیش بینی و تابش اشعه شرایط آب و هوایی غیر قابل 

 ,.Cabrera et al)نسبت داد ماوراء بنفش بیشتر 

1997; Dvorkin and Steinberger, 1999.) 

دست آمده از مطالعات مختلف نشان شواهد به

های دهند که مناطق کوهستانی در عرضمی

های ی تعدادی از آرایهتر دربردارندهجغرافیایی پایین

رسد نظر میهبیشتر ب هستند که سرانشاخه بومی

های موجود در مناطق شمالی منسوب به دافنی

(Kotov et al., 2010و همچنین گونه )ی که یها

 در ترهای جغرافیایی پاییناغلب در ارتفاعات عرض

 ,Green) آفریقا و آمریکای جنوبی وجود دارند باشند

1995; Kotov et al., 2010; Kotov and 

Taylor, 2010 با ارتفاع باال که شامل (. مناطق

فوق گرمسیری  فون مناطقهای آب سرد با زیستگاه

 Van Damme and) هستندآب شیرین 

Eggermont, 2011بومی های دافنی(  دارای گونه 

 ;Green, 1995) باشندمیپالئارکتیک در آفریقا 

Van Damme and Eggermont, 2011.)  حتی

مانند ر جهان دی با توزیع گسترده هایهمتافت گونه

D. (D.) pulex s.l. ،D. (D.) obtusa s.l. و 
D. (D.) longispina s.l. ًدر ارتفاعات  معموال

د. نشوعرض جغرافیایی پایین یافت نمیبسیار باالی 

نیز غیر از ارتفاع دهد که سایر عوامل این نشان می

سران پالنکتونی را تحت تاثیر قرار توزیع شاخه

و بنابراین نباید در تفسیر چگونگی توزیع در  دهندمی

 گیر باشیمیک عامل سختبا تنها  ،ارتفاعات باال

(Green, 1995.) 
 

 گیرینتیجه

گروه سه های ایران را در تحقیق حاضر توزیع دافنی

 ایهایی که در محدودهگونه دهد. گروه اول،نشان می

از مناطق پست تا ارتفاعات باال یافت شده و متعلق به 

و  Daphniaهای از زیرجنس یایههمتافت گونه

Ctenodaphnia:D. (C.) magna  ،

D. (C.) atkinsoni ،D. (D.) curvirostris   و

D.(D.) longispina د رموا باشند. گروه دوم،می

که شامل  باالمتوسط تا محدود به مناطق با ارتفاع 

D. (D.) galeata  وD. (C.) mediterranea 
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هایی که محدود گونه باشند و در نهایت گروه سوم،می

هستند که تر به ارتفاعات پائین با دمای گرم

 D. (D.) obtusaو  D. (C.) sinensisدربرگیرنده 

های همچنین با تفسیر برخی از گروهباشند. می

که  دی دافنی مشخص گردیهامشاهده شده از گونه

های تغییرات ارتفاع و عرض منتج ازتغییرات دمایی )

توزیع دافنی  عنوان تنها عوامل موثر بربه ،جغرافیایی(

آیند و متغیرهای مرتبط با بارندگی به حساب می

 باشند. تاثیرگذار نمی
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Abstract  
The Daphnia distribution in Iran has been slightly studied and the information are very vague, although 

Daphnia is the oldest studied Cladoceran in the world. Here this is the first biogeographical assessment of the 

Daphnia in Iran. We collected the samples randomly from various stations of the Caspian and Urmia Lake 

Basins. Four Daphnia (Ctenodaphnia) and four Daphnia (Daphnia) were found in 29 different localities. We 

examined some ecological variables such as temperature, salinity, pH, altitude, latitude and longitude along with 

19 bioclimatic variables for statistical analysis of factors affecting distribution. The average annual temperature, 

average temperature of the coldest quarter of the year and altitudes varied between the species, and thus were 

determined their bio-climatic requirements. The relationship between Daphnia distribution and the mean annual 

temperature and altitude were positive and with the average temperature of the coldest quarter of the year was 

negative. In general, temperature variations are considered as the only factors influencing the distribution of 

Daphnia and the variables associated with Precipitation are not affected. 
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