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چکیده

ABSTRACT
In order to study and identify macrobenthic
invertebrates’ fauna of Dadin Spring in Kezerun,
Fars south-west, Iran was conducted from April,
2014 to March, 2015. Benthic samples were
collected from five different stations of spring
including: center, north, south, west and east.
Sediment was performed by using Van Veen Grab.
After washing the sediment to avoid spoilage,
organisms were fixed with 1% formalin and then
macrobenthic invertebrates were identified based
on key identification. The results showed that three
phyla of macrobenthic invertebrates were
diagnosed in the Dadin spring which these three
phyla including Arthropoda, represented by seven
genera: Epitheca sp., Argia sp., Chironomus sp.,
Chysops sp., Hydropsyche sp., Potamon sp.,
Caridina sp.. Annelida represented by two genera,
Uncinais sp. and Lumbriculus sp. and Mollusca
represented by four genera of gastropods including
Theodoxus sp., Monacha sp., Melanopsis sp. and
Melanoides sp.. Mollusca dominated the
macrobenthic invertebrates with a total abundance
of 48% and Annelida were the least abundant,
15.5% by number. Although the abundant of
Arthropoda was less than Mollusca (36.75%),but
the diversity of Arthropoda was more than others.
One-way Aonwa showed that there was significant
relationship between collected samples and season
(P≤0.05) while this relationship was not seen
between collected samples and sampling
station(P>0.05).

بهمنظور مطالعه و شناسایی فون ماکروبنتوزهای چشمه دادین
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. کازرون، چشمه دادین، ترکیب، ماکروبنتوز:واژههای کلیدی

کازرون واقع در جنوب غربی فارس در ایران از فروردین تا اسفند
، نمونهگیری از پنج ایستگاه مختلف چشمه شامل مرکز،1939 سال
 نمونهبرداری از. غرب و شرق چشمه انجام گردید، جنوب،شمال
 پس از.رسوبات با استفاده از گرب مدل ون وین انجام شدند
شستشوی رسوبات برای جلوگیری از فساد موجودات زنده با
استفاده از فرمالین یک درصد تثبیت و سپس شناسایی ماکروبنتوزها
 نتایج نشان داد سه شاخه از.بر اساس کلید شناسایی صورت گرفت
ماکروبنتوزها در چشمه دادین شناسایی گردید که این سه شاخه
،Epitheca sp. عبارتند از سخت پوستان شامل هفت جنس
،Chysops

sp.

،Chironomus

sp.

،Argia

sp.

 کرمهای،Caridina sp. ،Potamon sp Hydropsyche sp.
 وLumbriculus sp.  وUncinais sp. حلقوی شامل دو جنس
،Monacha sp. ،Theodoxus sp. نرمتنان شامل چهار جنس
 نرمتنان غالبیت.Melanoides sp.  وMelanopsis sp.
 درصد به خود اختصاص دادند و18 ماکروبنتوزها با فراوانی
. از حداقل فراوانی برخوردار بودند15/5 کرمهای حلقوی با فراوانی
) اما91/55( گرچه سختپوستان فراوانی کمتری از نرمتنان داشتند
 آنالیز واریانس یکطرفه نشان.تنوع سخت پوستان از بقیه بیشتر بود
داد بین درصد فراوانی نمونههای جمعآوری شده و فصل نمونهگیری
) در حالی که بین درصدP≤5/55( رابطه معنیداری وجود دارد
فراوانی نمونههای جمعآوری شده و ایستگاه نمونهگیری چنین
.)P>5/55( رابطهای مشاهده نشد
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مقدمه
به طور کلی ،محققین اندازهگیری پارامترهای فیزیکی
و شیمیایی آب را مانند عکسبرداری و بررسی
بیولوژیکی (به خصوص ماکرو بنتوزها( را مشابه تهیه
فیلم ویدیویی از یک اکوسیستم میدانند
( .)Rosenberg, 1999در واقع تنها راه عملی و به
صرفه اقتصادی برای تعیین سالمت اکولوژیکی آبها
و تعیین اینکه آیا فعالیتهای انسانی موجب کاهش
کیفیت آنها میشود یا خیر ،ارزیابی و پایش
بیولوژیکی است ( .)Lenat, 1993ایده اصلی فرابینی
زیستی بسیار ساده است زیرا انواع جانداران نهرها در
شرایط معین کیفیت آب قادر به حیاتند .زمانیکه
شرایط تغییر میکند ،مثالً وقتی که یک رودخانه
مقادیر قابلتوجهی از آلودگی دریافت مینماید،
فراوانی ،توزیع و ترکیب جمعیت موجودات آبزی در
منطقه مورد اثر تغییر میکند .اگرچه ماهیان و
جلبکها نیز در برنامههای فرابینی زیستی کاربرد دارند
ولی بیمهرگان کفزی از رایج ترین ارگانیزمهای بهکار
رفته در این مقوله میباشند .جالب اینکه در همین
راستا تعداد شاخصهای زیستی که بر پایه اجتماعات
بیمهرگان کفزی معرفی شده حدود پنج برابر تمام
شاخصهایی است که در ارتباط با سایر گروهها
(جلبکها و ماهیان) وجود دارد .همچنین بیمهرگان
کفزی امروزه از اساسیترین اجزای زیستی نهرها
هستند که با استفاده از ترکیب جمعیتی آنها و تکیه
بر گروههای شاخص ،میتوان شرایط کیفی نهرها را
مشخص نمود ( .)Reynoldson, 1992چنین ویژگی
موجب شده که این موجودات بیشتر مورد توجه
متخصصان پایش بومسازههای آبی باشند .از جمله این
ویژگیها میتوان به این موارد اشاره نمود که همه
آنها در آبگیرها حضور دارند ،تنوع گونهای باالیی
دارند و با تعداد زیاد گونهها اغلب دارای محدوده
وسیعی از حساسیت نسبت به آالیندهها میباشند که
در نتیجه پاسخهای وسیعی را نیز به تغییر شرایط
محیطی بهوجود میآورند .همچنین ساکن بستر بوده،

جابهجایی و حرکت مشخص ندارند .این موجودات
چرخه زندگی طوالنی داشته بهطوریکه امکان بررسی
و تعیین حدود و وسعت مکانی و زمانی آشفتگیها را
فراهم میآورند ،ضمن این که تغییرات کیفی آب را
برخالف اندازهگیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی،
بهصورت دورهای نمایش میدهند ( Feminella et
 .)al., 1989همه اینها از مزایای بیمهرگان کفزی
برای استفاده در مطالعات ارزیابی زیستی میباشند.
استفاده از بیمهرگان کفزی بر این فرض استوار است
که نهرها و رودخانههایی که در فشار آلودگی هستند
تنوع کمتری داشته و در آنها گونههای مقاوم غالبیت
داشته باشند ( .)Wallen, 2002توضیحات ذکرشده،
اهمیت مطالعات بیولوژیکی آبهای جاری و مشخص
نمودن وضعیت کیفی آب را نمایانتر میسازد .در این
زمینه مطالعات گوناگونی در سطح ایران و جهان انجام
گرفته است )1999( Nabavi .طی مطالعهای به
بررسی ساختار اجتماعات ماکروبنتوزها بهعنوان
نشانگرهای زیستی در خور موسی پرداخته است .در
این مطالعه میزان تنوع گونهای در بعضی از خورهای
فاقد آلودگی مانند خور غنام ،باال و در خورهای دارای
آلودگی مانند خور غزاله ،از تنوع بسیار کمی برخوردار
و بافت اکثر ایستگاههای مورد مطالعه سیلتی -رسی و
گلی بوده است .همچنین  )2007( Mombiniساختار
اجتماعات ماکروبنتیک را بهعنوان شاخصهای
آالیندگی در رودخانه جراحی مورد بررسی قرار داد که
در طی آن در مجموع  7رده از بی مهرگان کفزی
آبهای شیرین در منطقه شناسایی گردید که بیشترین
درصد فراوانی ،مربوط به دو کفهایها بوده است
( 16/39درصد) و از میان دو کفهایها بیشترین
فراوانی مربوط به گونه Spharium rivicola
بهعنوان گونه غالب در تمام ایستگاههای مطالعاتی
مشخص گردیده استAyres‐Peres et al. .
( )2006در مطالعهای ،تنوع و فراوانی ماکروفونای
بنتیک در محیط زیست آبهای جاری در منطقهای در
برزیل مورد بررسی قرار دادند و مشاهده نمودند
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باالترین میزان تنوع و فراوانی ثبت شده مربوط به
حاشیه رودخانهها بود .بهطور کلی  73خانواده در  9رده
اصلی از بیمهرگان  Oligochaeta ،Hirudineaو
 Copepodaشناسایی شدند .در بین گونههای
شناسایی شده حشرات باالترین تنوع و فراوانی را در
منطقه دارا بودند ،بهطوریکه  13خانواده از حشرات
که مجموعاً 31درصد از جوامع نمونهبرداری شده را
شامل میشدند ،شناسایی گردیدند)2008( Kucuk .
در مورد تأثیر آالیندههای آلی بر روی فون درشت
بیمهرگان کفزی در نهر کرمیر در حوزه آبخیز
ساکاریا در منطقه آنتالیای ترکیه تحقیق نمود و 69
گروه جانوری از درشت بیمهرگان کفزی را شناسایی
کرد که همگی نشان میدادند که نهر کرمیر تحت
تاثیر اثرات آلودگیهای آلی میباشد .با توجه به اینکه
جهت پی بردن به پایداری یک اکوسیستم آبی،
شناخت موجودات آبزی آن و نیز نقش این موجودات
در ارزیابی کیفیت آب ضروری است ،از طرفی تاکنون
گزارش رسمی از بررسی فون جانوری چشمه دادین
خصوصاً ماکروبنتوزهای آن انجام نگرفته است ،لذا
تحقیق حاضر کوششی در جهت شناسایی
ماکروبنتوزهای چشمه دادین و نیز پراکنش آنها در
فصلهای مختلف سال بوده است.
مواد و روشها
محل نمونهبرداری

در این بررسی نمونهبرداری در مقاطع فصلی و در طول
سال  6939از فروردین تا اسفند ماه صورت گرفت.
چشمه دادین˓ مشتمل بر هشت چشمه کوچک و نزدیک

به هم در حاشیه شمالی روستای دادین واقع گردیده
است .بستر چشمه از ماسه و سنگهای ریز و درشت
تشکیل گردیده که در حاشیهها گل والی و ماسه بیشتر
به چشم میخورد .در شمال چشمه رشته کوه کوچکی
واقع گردیده و در حاشیه جنوبی آن نیزار و پوشش گیاهی
به چشم میخورد .جریان آبی ایجاد شده از چشمهها به
سمت شرق چشمه جریان دارد که در حواشی آن
کانالهای سیمانی ساختهشده برای مهار و هدایت جریان
آبی به چشم میخورد .پنج ایستگاه در جهات مختلف
جغرافیایی ،برای نمونهبرداری از منطقه مورد نظر که به
صورت یک حوضه آبریز به مساحت حدود چهار
هزارمتر مربع میباشد ،انتخاب گردید (جدول .)6
از هر ایستگاه در هر مرحله  9بار نمونهبرداری
برای جمعآوری ماکروبنتوزها انجام شد .نمونهبرداری
از رسوبات با استفاده از گرب مدل ون وین ( Van
 )Veen Grabبه مساحت  5/537متر مربع انجام شد
به این ترتیب که در بستر چشمه و در ایستگاههای
تعیین شده بهطور تصادفی اقدام به نمونهبرداری
گردید .پس از نمونهبرداری محتوای وسایل
نمونهبرداری در لگن بزرگی تخلیه شده و با آب چشمه
رقیق گردید .پس از شستشوی رسوبات با استفاده از
الک استاندارد  5/7میلیمتر محتویات درون رسوبات
به ظروف پالستیکی منتقل و برای تثبیت و جلوگیری
از فساد موجودات زنده با استفاده از فرمالین یک درصد
تثبیت شدند ( .)Peckarsky, 1984نحوه نمونهبرداری،
نگهداری و جداسازی بنتوزها از رسوبات ،براساس
دستور مطالعه بنتوزها انجام گرفت ( & Holmzie
.)McIntyre, 1971

جدول  .1ایستگاههای انتخاب شده جهت نمونهبرداری ماکروبنتوزهای چشمه دادین
شماره ایستگاه
ایستگاه 6
ایستگاه 3
ایستگاه 9
ایستگاه 1
ایستگاه 7

موقعیت ایستگاه
مرکز چشمه
شمال چشمه
جنوب چشمه
غرب چشمه
شرق چشمه

55

طول حغرافیایی
''76 º73 '66/75
''76 º73 '66/15
''76 º73 '66/13
''76 º73 '66/65
''76 º73 '66/35

عرض جغرافیایی
''33 º63 '13/57
''33 º63 '75/11
''33 º63 '13/33
''33 º63 '13/39
''33 º63 '13/55
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شناسایی هر نمونه در زیر لوپ و با استفاده از
کلیدهای شناسایی موجود انجام گرفت ( Quigley,
;.1977; Cranston, 1982; Friday, 1988
 .)Savage, 1989; Barnes & Mann, 1993رابطه
بین درصد فراوانی نمونههای جمعآوریشده و فصل و
رابطه بین درصد فراوانی نمونههای جمعآوریشده و
ایستگاه نمونهگیری با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه و
بهوسیله نرمافزار  SPSS 19مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج
نتایج حاصل از مطالعات و نمونهبرداریهای انجام
شده از ماکروبنتوزهای چشمه دادین از پنج ایستگاه
نمونهبرداری در چهار فصل سال  6939نشان داد که
از مجموع  953نمونه از  7ایستگاه نمونهبرداری 69
جنس از سه شاخه بندپایان ،حشرات و نرمتنان
جمعآوری و با استفاده از کلیدهای تشخیصی،
شناسایی گردیدند (جدول  .)3نتایج نشان داد نرمتنان
بیشترین درصد فراوانی ماکروبنتوزها را با فراوانی 13
درصد و حشرات با فراوانی  67/37درصد از حداقل
فراوانی برخوردار بودند .گرچه سختپوستان فراوانی
کمتری از نرمتنان داشتند ( 91/57درصد) اما تنوع
سخت پوستان با  5خانواده و جنس از بقیه بیشتر بود

(نمودار .)6همچنین پراکنش فصلی نمونههای
شناساییشده در ایستگاهها و فصول مختلف
نمونهگیری مورد بررسی قرار گرفت (جدول .)9
باالترین درصد فراوانی در میان جنسهای شناسایی
شده مربوط به حلزون 33/7( Melanopsis sp.
درصد) و پایینترین درصد فراوانی مربوط به حشره
جنس  3( Chysops sp.درصد) بود (نمودارهای  3و
 .)9بررسی جمعیت ماکروبنتوزها در ایستگاههای
مختلف نمونهگیری نشان داد ایستگاه ( 7واقع در
شمال چشمه) باالترین درصد فراوانی را با 33/6
درصد و ایستگاه ( 6واقع در مرکز چشمه) پایینترین
درصد فراوانی را با  1/1درصد به خود اختصاص داد
(نمودار  .)1بررسی نتایج حاصل از نمونهگیری در
فصول مختلف سال از بهار تا زمستان نیز نشان داد
باالترین درصد فراوانی مربوط به فصل پاییز (19/5
درصد) و پایینترین درصد فراوانی مربوط به فصل
بهار ( 63/3درصد) بود (نمودار  .)7آنالیز واریانس
یکطرفه نشان داد بین درصد فراوانی نمونههای
جمعآوری شده و فصل نمونهگیری رابطه معنیداری
وجود دارد ( )P≤5/57در حالی که بین درصد فراوانی
نمونههای جمعآوری شده و ایستگاه نمونهگیری چنین
رابطهای مشاهده نشد (.)P>5/57

جدول  .2مشخصات ردهبندی ماکروبنتوزهای شناسایی شده در چشمه دادین در طول دوره نمونهگیری در سال 6939
نمونه
6
3
9
1
7
1
5
3
3
65
66
63
69

جنس

خانواده

راسته

رده

شاخه

Epitheca sp.

Corduliidae

Odonata

Insecta

Arthropoda

Argia sp.

Coenagrionidae

Odonata

Insecta

Arthropoda

Hydropsyche sp.

Hydropsychidae

Trichoptera

Insecta

Arthropoda

Chironomus sp.

Chironomidae

Diptera

Insecta

Arthropoda

Chysops sp.

Tabanidae

Diptera

Insecta

Arthropoda

Potamon sp.

Potamidae

Decapoda

Malacostraca

Arthropoda

Caridina sp.

Atyidae

Decapoda

Malacostraca

Arthropoda

Uncinais sp.

Naididae

Haplotaxida

Clitellata

Annelida

Lumbriculus sp.

Lumbriculidae

Lumbriculida

Clitellata

Annelida

Theodoxus sp.

Neritidae

Cycloneritimorpha

Gastropoda

Mollusca

Monacha.sp.

Hygromiidae

Stylommatophora

Gastropoda

Mollusca

Melanopsis sp.

Melanopsidae

Sorbeoconcha

Gastropoda

Mollusca

Melanoides sp.

Thiaridae

Sorbeoconcha

Gastropoda

Mollusca
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جدول  .2مشخصات ردهبندی ماکروبنتوزهای شناسایی شده در چشمه دادین در طول دوره نمونهگیری در سال 6939
زمستان
پاییز
تابستان
بهار
نمونه
شماره
9 3 6 7 1 9 3 6 7 1 9 3 6 7 1 9 3 6
- 6 - 1 1 7 7 - - - - - - - - - - - Epitheca sp.
6
 - - - 1 9 1 7 - - - - - - - - - -3
Argia sp.
Hydropsyche
 6 6 6 3 6 3 9 - 3 6 6 6 - 9 6 - 39
sp.
6 6 - 3 3 6 3 6 6 6 - 6 - 6 6 6 6 - Chironomus sp. 1
 - - - 3 6 6 6 - - - - 6 - - - - -7
Chysops sp.
- 6 - 6 6 6 - - 6 - - - - - - - 6 6 Potamon sp.
1
6 6 6 6 6 6 - 6 6 6 6 6 - 6 6 - 6 6 Caridina sp.
5
6 6 - 1 6 6 9 3 3 6 6 3 - 3 6 6 3 - Uncinais sp.
3
6 3 - 3 6 3 3 - 6 6 - 6 - 6 - 6 6 - Lumbriculus sp. 3
3 9 6 7 9 1 3 6 9 3 3 9 6 9 3 3 9 6 Theodoxus sp. 65
6 6 - 3 3 6 9 6 6 6 6 6 6 6 6 - 6 6 Monacha sp.
66
1 7 6 7 1 7 1 3 1 9 9 7 6 1 9 3 1 6 Melanopsis sp. 63
- - - 3 6 - 6 - 6 6 - 6 - - - - 6 - Melanoides sp. 69
63 65 1 93 37 33 99 3 65 63 3 65 9 61 65 5 65 7
جمع هر ایستگاه
75
693
73
77
جمع کل
ایستگاه شماره ( 6مرکز) ایستگاه شماره ( 3شمال) ایستگاه شماره( 9جنوب) ایستگاه شماره ( 1غرب) ایستگاه شماره ( 7شرق).

1
6
3
6
3
6
9
65

نمودار  .4درصد فراوانی ماکروبنتوزهای شناسایی شده در چشمه دادین در ایستگاههای نمونهگیری در سال 693

نمودار  .5درصد فراوانی ماکروبنتوزهای شناسایی شده در چشمه دادین در فصول مختلف نمونهگیری در سال 6939

تعداد کل
7
33 6
 6131 3
63 6
1
3
6
61 6
33 6
63 6
15 3
33 6
13 9
3
953 61
953
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بحث و نتیجهگیری
در این تحقیق در مجموع  69ماکروبنتوز از  69جنس،
 69خانواده و  5راسته شناسایی شدند .متنوع ترین
گروه رده حشرات شامل راستههای مویباالن
( ،)Trichopteraسنجاقکها ( )Odonataو دوباالن
) (Dipteraبود .تقریباً تمامی جنسهای شناسایی
شده در بسترهای قلوهای زیست میکنند .اصوالً رده
حشرات در مرحله پورگی نیاز به بسترهای شنی قلوه
سنگی که تکیهگاه و پناهگاه مناسبی را برای استقرار
آنها فراهم مینماید ،دارند .بهعالوه ،این گونهها
معموالً آبهای شفاف و فاقد مواد آلی معلق فراوان و
پراکسیژن را ترجیح میدهند .به همین دلیل ،در
ایستگاههایی که شرایط فوق را نداشته و دارای
آبهای کدر و بسترهای گلی لجنی و دارای مواد آلی
زیاد باشند کمتر دیده میشوند ،در حالیکه حشره
 Chironomus sp.تحمل خوبی نسبت به کاهش
میزان اکسیژن محلول داشته و بسترهای گلی لجنی و
سرشار از مواد آلی را ترجیح میدهد ( Ebrahimi et
 .)al., 2014در عین حال مشاهده شیرونومیدها در
تمام فصول سال در ایستگاهها میتواند ناشی از تفاوت
در چرخه زندگی گونههای مختلف این خانواده باشد
()1958( Sanders .)Ebrahimi et al., 2008
رابطهای را بین بافت بستر ،نوع تغذیه ماکروبنتوزها و
فاکتورهای محیطی بیان کرد که بسترهای شنی
دارای مواد غذایی بیشتری نسبت به بسترهای گلی
هستند ،لذا در این بسترها معلق خواران تراکم بیشتری
دارند .این مطلب با نتایج بهدست آمده از این پژوهش
که تراکم شکمپایان و سختپوستان در فصل پاییز که
درصد ذرات با سایز بیشتر میباشد ،مطابقت دارد.
دومین گروه رده کمتاران میباشند که در بین این
راسته خانوادههای  Naididaeو Lumbriculidae
وجود دارند که پراکنش محدودی را در ایستگاه ها در
طول سال نشان دادند .از آنجاییکه این جانوران
بسترهای گلی -لجنی را ترجیح میدهند و بیشتر در
رسوبات کف بستر به خصوص در حاشیه چشمه به
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سر برده و از مواد آلی نیمه تجزیه شده تغذیه میکنند،
بیشترین تراکم آنها در ایستگاههای دارای بسترهای
گلی -لجنی و دارای موادآلی زیاد و کمترین آن در
ایستگاه مرکزی مشاهده گردید .از رده شکم پایان نیز
نمونههایی در تمام ایستگاهها مشاهده شد .تراکم
بیشتر افراد این رده در ایستگاههای دارای مواد آلی و
بسترهای گلی لجنی بهوسیله سایر محققین نیز
گزارش شده است ( Ebrahimnezhad et al.,
 .)2005یافتههای حاصل از این تحقیق نشان داد که
از مجموع راستهها و ردههای شناسایی شده در این
تحقیق حشرات در سه شاخه مختلف ،با پنج خانواده و
پنج جنس از متنوعترین نمونههای بهدست آمده
میباشند در حالیکه باالترین فراوانی ماکروبنتوزها
مربوط به حلزون مالنوپسیس بود .این یافته با
مطالعات بسیاری از جمله Ebrahimi et al.
( )2014و  )2012( Saba et al.همخوانی دارد.
تغییراتی که در تراکم این موجود در نمونهبرداریهای
مختلف مشاهده میشود احتماالً مربوط به چرخه
زندگی آن است (.)Ebrahimi et al., 2014
بهطوریکه مشاهده میشود تراکم در ایستگاههای
مختلف در فصل پاییز بیشتر از دیگر فصول بوده است
که میتواند نشاندهنده بلوغ و خارج شدن بسیاری از
الروها از محیط آب در فصل پاییز باشد .بهعالوه،
مشاهده آنها در تمام فصول سال میتواند ناشی از چند
نسلی بودن آنها باشد که این فرضیه با یافتههای سایر
محققین مطابقت مینماید ( Ebrahimnezhad,
 .)2003; Ebrahimi et al., 2014همچنین به
احتمال زیاد تغییرات کیفیت بستر و آب عواملی است
که میتوانند بر پراکنش این موجودات تأثیر داشته
باشند با توجه به اینکه ویژگیهای اقلیمی ،دبی آب ،و
غیره در منطقه مورد مطالعه تقریباً ثابت میباشد .در
این مورد  )2012( Saba et al.معتقدند در یک حوزه
آبی ،گونههای موجود با ساختارهای دمایی خاصی
قابلیت فیزیولوژیک و ساختاری پیدا کرده که در این
محدوده دمایی اکثریت گونهها از قابلیت تکثیر و
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متابولیکی ناشی از استرسهای محیطی مانند نوسانات
 افزایش تولید، کاهش اکسیژن،pH ، شوری،دما
.سولفید هیدروژن و تغییرات کمی و کیفی غذا باشد
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 همچنین کاهش در.فعالیتهای زیستی برخوردارند
تخمریزی یا عدم توانایی در تخمریزی میتواند در اثر
نقصان غذا و یا افزایش انرژی مصرفی برای روندهای
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