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چکيده
فعالیتهای انسانی در زیستگاههای خشکی و آبی به سرعت در حال افزایش است .زیستگاههای دریایی و آب شیرین
تحت تأثیر انواع آالیندههای انسانی قرار میگیرند .شهرنشینی ،گسترش حمل و نقل و صنعتی شدن بهطور مداوم
سطح اصوات محیط را با الگوها و طیفهای مختلف افزایش دادهاند .اصوات و ارتعاشات ناشی از فعالیتهای انسانی،
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بهعنوان یک منبع آالینده محیط زیست ،در همه جا و در نزدیکی زیستگاههای آبی فراگیر شده و بهطور بالقوه ممکن
است اثرات مضر برای آبزیان در سطوح فردی و اجتماعی داشته باشند .طی چند دهه گذشته ،توجه عمومی ،فعالیت
در زمینه حفاظت و رفاه حیوانات توسط سازمانهای غیردولتی و اکتشافات علمی جدید باعث افزایش آگاهی عمومی
در مورد اثرات احتمالی اصوات بر پستانداران دریایی و گونههای ماهی گردیده است .در اینجا ،در مجموعهای از
مطالعات پیوستهی محقق ،تأثیر قرار گرفتن در معرض صوت و ارتعاش بر رفتار ماهی زبرا (شامل رفتارهای شناگری
و شکارگری) و بررسی مقایسهای پاسخ های رفتاری مرتبط با صوت بر رفتار شناگری و پراکنش مکانی دو گونه ماهی
با توانایی شنوایی متفاوت و مختص به گونه در شرایط آزمایشگاهی بررسی گردید .اگرچه ،مطالعات آزمایشگاهی و
میدانی بیشتر برای نشان دادن تأثیرات احتمالی صداهای انسانی در رفتار ماهیان مورد نیاز است.
واژگان کليدي :مطالعات آزمایشگاهی ،ماهی ،زیستشناسی ،رفتار ،صوت.
 .1مقدمه

با منشاء طبيعي و غيرزيستي مانند امواج آب و جزر و مد،

 1-1زیستگاههای آبی و منابع اصوات

ريزشهای جوی و فورانهای آتشفشاني زيردريايي در

زيستگاههای آبي از جمله اکوسيستمهای دريايي و آب

زيستگاههای دريايي رواج دارد [ .]1همچنين آبشارها و

شيرين ،در بسياری از ويژگيها و خصيصههای محيطي شبيه

جريانات رودخانهای نيز در زيستگاههای آب شيرين فراگير

به زيستگاههای خشكي هستند به اين دليل که مملو از انواع

هستند [ .]3ثانيا ،بسياری از اصوات دارای منشاء زيستي

منابع صوتي زيستي و غيرزيستياند [ .]2-1اوال ،منابع صوتي

هستند که شامل اصوات جانوران ،صداهای توليد شده هنگام

شيرين وجود دارد [ .]2عالوهبراين ،دسته ديگر فعاليتهای

وسيعتری در محيطهای آبي دارند ] .[4همچنين اصوات

انساني مرتبط با توليد اصوات به اصطالح "اصوات ناشي از

توانايي انتقال اطالعات مهم و حياتي را دارند و بسيار از

فعاليتهای انساني" است ،که در چند دهه گذشته در

گونههای جانوری ميتوانند اين پيامهای صوتي را از محيط

بازههای زماني و مكاني متفاوت گسترش يافته و امروزه

زندگي خود استخراج نموده و برای يافتن طعمه و شكار يا

بهعنوان محرک بالقوه تغييرات زيست محيطي در بسياری از

جلوگيری از قرار گرفتن در معرض خطر شكارچيان ،بهويژه

زيستگاههای آبي شناخته شده است [ .]4-5آلودگيهای

در محيطهای آبهای تاريک و کم نور که قدرت بينايي

صوتي با منشاء انساني توسط انواع فعاليتهای انساني ايجاد

محدود است ،استفاده نمايند [ .]8-7عالوهبراين ،بسياری از

مي شوند که در محيطهای آبي و زيستگاههای مختلف تنوع

گونههای ماهيها نيز قادر به توليد اصوات هستند و از آن

و فراواني آن متفاوت است [ .]4منابع صوتي در زيستگاههای

بهعنوان ابزاری برای برقراری ارتباطات بهويژه در زمان دفاع

دريايي و آبهای اقيانوسي شامل انفجارهای مرتبط با

از قلمرو ،انتخاب جفت و فعاليتهای توليد مثلي استفاده

مطالعات لرزهنگاری ،چكشهای حفاری سكوهای صنايع

ميکنند [ .]13-9وجود آلودگيهای صوتي ناشي از

پتروشيمي ،سونارهای نظامي دريايي ،فعاليتهای حمل و

فعاليت های انساني و افزايش سطوح اصوات زمينه محيط

نقل کشتيهای تجاری و تفريحي و انفجار اتفاقي مواد

ممكن است از طريق همپوشاني ،ايجاد اختالل و بازدارندگي

منفجره هستند [ .]4عالوهبراين ،آلودگيهای ناشي از

با اين عملكردها تداخل داشته باشند [.]13 ،4

فعاليتهای انساني در زيستگاههای ساحلي و اکوسيستمهای

تمام اين فعاليتها ،سطوح اصوات زمينه محيط را افزايش

آب شيرين شامل اصوات توليد شده توسط سيستمهای پمپاژ

ميدهد و بهطور بالقوه نسبتهای تعادلي عالئم صوتي

آب ،فعاليتهای انتقال نيرو و سدسازی ،کشتيهای تفريحي

معنيدار زيستي 1و اصوات نشانهای 2را به آلودگي صوتي

و سر و صدا ناشي از صنايع و فعاليتهای ساختماني است

کاهش ميدهد [ .]4اين درحالي است که بهطور معمول برای

[.]2

فرستنده و گيرنده درک و دريافت عالئم صوتي معنيدار

در کنار فراواني گسترده و تنوع اصوات از منابع مختلف در
زيستگاههای آبي ،داليل مختلفي وجود دارد که باعث
ميشود اصوات نقش مهمي در زندگي آبزيان داشته باشند.
بهطوریکه افزايش سطوح اصوات زمينه محيط ممكن است
پيامدهای مضر و در برخي موارد غيرقابل جبران برای
بسياری از گونههای جانوری داشته باشد ] .[6مسافت طي
شده اصوات در محيطهای آبي تقريبا پنج برابر سريعتر از
محيطهای خارج از آب است 1500( .در برابر  300متر بر

نشانهای به آلودگي صوتي (دريافت نشانه بهطور معمول برای
فرد گيرنده مفيد و بهطور بالقوه برای فرد فرستنده مضر و
خطرساز است .در نتيجه ،آلودگيهای صوتي ناشي از
فعاليتهای انساني که ميزان سطوح اصوات زمينه محيط
طبيعي را باال ميبرد ،ممكن است پيامدهای رفتاری و زيست
محيطي مخرب و در برخي موارد غيرقابل جبراني را برای
بسياری از گونهها در زيستگاههای آبي نه تنها در سطوح
انفرادی يک گونه بلكه در اجتماعات گونههای مختلف به
همراه داشته باشد [.]15 ،14
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 2-1اهمیت صوت برای گونههای جانوری

زيستي دارای اهميت و مفيد است .از طرفي در تعريف اصوات
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تغذيه و ساير فعاليتها که در هر دو زيستگاه دريايي و آب

ثانيه) و بنابراين بهطور بالقوه توانايي و امكان پخش
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فاصله گرفتن از منبع صوتي ،افزايش ميزان سطح اصوات
زمينه در محيط ميتواند باعث آسيب جسمي و استرس
فيزيولوژيكي ،تغيير در آستانه شنوايي (دائمي يا موقت)،
همپوشاني اصوات مهم زيستي و ايجاد اختالل در الگوهای
رفتاری گردد [ .]20همه اثرات نام برده ميتوانند با توانايي و
قدرت شنوايي اختصاصي گونههای ماهي ،هم از نظر آستانه
مطلق و هم با دامنه فرکانس شنيداری مرتبط باشند
[ .]22،21اطالعات بسيار کمي در مورد ويژگيهای اصوات
که ميتوانند موجب ايجاد تغييرات در فيزيولوژی و رفتار،
بهويژه در شرايط پرورشي آبزيان در تانکها و مخازن ماهي
مناطقي که دارای پراکنش اصوات پيچيده موجود است [.]23
شکل  .1دامنه شنوایی برخی بیمهرگان ،ماهیها و پستانداران ،
اقتباس و اصالح شده از [.]4
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.2توانایی شنوایی در ماهیها
تمامي انواع گونههای ماهيها صدا را با استفاده از اندامهای
مختلف حساس به صوت تشخيص ميدهند [.]10،9،4

شكل  1دامنه شنوايي بيمهرگان ،ماهيها و پستانداران

برخالف گونههای جانوری ساکن در خشكي ،ماهيها توانايي

دريايي را نشان ميدهد .آلودگيهای صوتي تا حد زيادی در

درک و دريافت مكانيكي اصوات را در آب دارند .ويژگيهای

دامنه شنوايي گونههای جانوری آبزی و خصوصا بيمهرگان

سيستم شنوايي که اختصاصي و مرتبط با گونه است از گوش

و ماهيان همپوشاني دارند.

داخلي که شامل کانالهای نيمه دايرهای اتوليتيک

در زيستگاههای طبيعي ،باال رفتن اصوات زمينه محيط در

(اوترکول ،4ساکول 5و الگنا )6و سه ساختار سنگريزههای

نتيجه فعاليتهای انساني ممكن است انواع مختلفي از اثرات

شنوايي (الپيلوس ،7ساجيتا 8و آستريسكوس )9و ساختارهای

مضر را برای گونههای جانوری زيستمند داشته باشد که

سيستم خط جانبي تشكيل شده است که جهت درک اصوات

ميتواند بهصورت پيوسته شدت نسبي در اثرات مرتبط با

مورد استفاده قرار ميگيرند .الزم به ذکر است که نقش اصلي

اصوات بر پستانداران دريايي و گونههای ماهي توصيف گردد

کيسه شنا در ايجات حالت شناوری در ماهيها است [-10

[ .]4همانطورکه در شكل  1نشان داده شده است ،خرچنگ

 .]11عالوهبراين ،ماهيهای متعلق به اتوفيزی ،10از جمله

و ميگو نماينده گونههای بيمهرگان آبزی [ ،]17،16مارماهي

ماهي زبرا 11از خانواده کپور ماهيان ،است و بهعنوان

نماينده گونههای ماهيها با حساسيت به فرکانس پايين و

گونههای دارای قابليت و توانايي شنوايي ويژه دستهبندی

ماهي طاليي نمايندهای از خانواده کپور ماهيان که يک گروه

ميشوند .به اين دليل که بين کيسه شنا و گوش داخلي از

نسبتا حساس به اصوات درنظر گرفته شدهاند.

طريق مجموعهای از استخوانهای کوچک (استخوانچههای

بسته به دامنه منبع صدا و نزديكي گونه جانور ،به منبع صوت

وبر )12ارتباط بر قرار شده است که در شكل  4مشاهده

و ميزان شدت قرار گرفتن در معرض اصوات ممكن است

ميشود .نوسانات فشار صوت در آب باعث ايجاد نوسانات

منجر به مرگ و مير وسيع و مرگ فوری شود [ .]21-19با

اندازه و تغيير حجم کيسه شنا ماهي ميشود .تبديل فشار

3

صوت به حرکت مكانيكي و هدايت بهبود يافته از طريق

که از توانايي (دامنه) شنوايي کمتری برخوردار هستند

استخوانچههای وبر ،قابليت و توانايي درک اصوات در

[.]23،12،11

آستانههای حساسيت مطلق پايينتر و دامنه شنوايي فرکانس

با اين حال ،برخالف خانوادههای ماهيان استاريوفيزی،

وسيعتری را در اختيار ماهيها قرار ميدهد.

بسياری از گونههای ماهي ،از جمله سيكليدها ،نيز دارای
کيسه شنا هستند ،اما اين ساختارهای اتصال يا هدايتگرهای
ويژه اصوات از کيسه شنا به گوش داخلي را ندارند و بنابراين
دارای قدرت و دامنه شنوايي کمتری هستند [.]11،10

شکل  .2آستانه شنوایی گروهی از ماهیهای استخوانی .اقتباس
دادههای مربوط به شنوایی از [ ]12و نمودار شنوایی از [.]11

که سازگاری خاصی برای اتصال با گوش داخلی بهوجود نیامده
است و ب) با کیسه شنا بزرگ و استخوانچههای وبر .تصاویر

تیره و ماهی طالیی بهصورت عالمت مثلث تیره .محور افقی
بیانگر طیف فرکانسها و محور عمودی آستانه شنوایی در واحد
 .dB re 1µ Paنمودار شنوایی اقتباس شده از [.]23

 .3اهداف نگهداری ماهیها
بسياری از گونههای ماهي در سراسر دنيا برای اهداف مختلف
بهصورت مصنوعي به مناطق محدود و کنترل شده معرفي

13

شدهاند .ماهيها در شرايط آزمايشگاهي معموال برای

از نظر توانايي شنوايي مشابه با ماهي زبرا است ،درحاليکه

تحقيقات علمي ،در آکواريومها و باغ وحشها برای تفريح و

شقايق ماهيها يا دوشيزه ماهيها 14از نظر قدرت و دامنه

سرگرمي ،در مراکز آبزیپروری (قفس ،کانال ،محيطهای

شنوايي بيشتر شبيه خانواده سيكليدها 15هستند که در يک

محصور ساحلي و غيره) برای تكثير و پرورش و احياء ذخاير

مطالعه مقايسهای مورد بررسي قرار گرفت و نشان داده شد

در معرض خطر انقراض نسل و يا برداشت و عرضه به بازار

همانطورکه در شكل  2و  3مشاهده ميشود ،ماهي قرمز

جهت اهداف اقتصادی نگهداری ميشوند.
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شکل  .3مقایسه آستانه شنوایی ماهی زبرا بهصورت عالمت دایره

بهکار رفته با اجازه اقتباس شده از [.]54
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شکل  .4نمای جانبی دو گونه ماهی الف) با کیسه شنا کوچک
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بهعنوان مثال ،فقط در کشور چين در حال حاضر حداقل 532

جلوگيری از حضور و نزديک شدن گونههای شكارچي توليد

گونه متعلق به  24خانواده از ماهيهای دريايي وجود دارد که

ميکنند [.]29

برای اهداف تكثير مصنوعي و توليد مثل در شرايط کنترل
شده استفاده ميشوند [ .]24بسياری از گونههای ماهيها ،از
جمله ماهي زبرا ،برای تحقيقات در شاخههای مختلف علم
بهصورت گسترده در آزمايشگاههای سراسر جهان مورد
استفاده قرار ميگيرد .در گزارشي بيان شد که بيش از 1000
آزمايشگاه تحقيقاتي در سراسر جهان از ماهي زبرا برای
مطالعات و پژوهش استفاده ميکنند [ ]25و تخمين زده شده
است که اين آزمايشگاهها تقريبا تعداد  5ميليون ماهي زبرا
نگهداری ميکنند [.]26
همچنين بسياری از ماهيها در شرايط آزمايشگاهي و کنترل
شده ممكن است بهطور مداوم در معرض انواع منابع صوتي
قرار بگيرند .صداهای موجود در محيطهای پرورش و يا
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آزمايشگاهها ممكن است بر ميزان توليد ،موفقيت توليد مثل
و حتي بر نتايج هر نوع آزمايش غيررفتاری نيز تأثير بگذارد
[ .]27هميشه اصوات دارای اثرات منفي برای آبزيان نيست،
ماهيها ياد ميگيرند که يک نوع از صدای خاص ،بهعنوان
مثال اصوات توليد شده ناشي از سيستمهای غذادهي خودکار
در مزارع پرورش ماهي ،ميتواند بيانگر زمان دريافت مواد
غذايي باشد .با اين وجود ،اصوات با منشاء جديد ممكن است
منجر به تغيير رفتار و توليد اضطراب يا کنجكاوی گردند
[.]28
عالوهبراين ،در فعاليتهای آبزیپروری ،تجهيزات توليد صدا
همچنين ميتواند بر روی گونههای هدف و غيرهدف در
زيستگاههای دريايي و آب شيرين اطراف تأثير بگذارند [.]29
بهعنوان مثال ،دستگاههای پمپاژ در آبزیپروری ممكن است
مقادير زيادی از سر و صدای زمينه را بهطور مداوم توليد کند.
همچنين ،در محلهای آب آزاد که برای آبزیپروری مورد
استفاده قرار ميگيرد ،سيستمهای قفسهای شناور ممكن
است همراه با دستگاههای توليد صوت آبزیپروری تجاری
) (CAADs16استفاده شوند که صداهای بلندی را برای

 .4مواد و روشها
جهت بررسي اثرات صوت بر رفتار ماهي زبرا تحت شرايط
کنترل شده آزمايشگاهي ،مجموعهای از مطالعات پيوسته
رفتارشناسي انجام گرفت .در آزمايش اول تأثير تيمارهای
صوتي با الگوهای زماني مختلف بر رفتار شناگری و عملكرد
تغذيهای ماهي زبرا به عنوان گونه شكارچي و بر دافني 17آب
شيرين به عنوان گونه طعمه مورد بررسي قرار گرفت [.]30
در آزمايش دوم ،به بررسي مقايسهای پاسخهای مرتبط با
اصوات بر رفتار شناگری دو گونه ماهي ماهي زبرا و ماهي
سيكليد درياچه ويكتوريا 18با قابليت و توانايي شنوايي متفاوت
و مختص به گونه مورد بررسي قرار گرفت [.]31
تيمارهای صوتي مورد استفاده در سری آزمايشها با الگوهای
زماني متفاوت شامل :صوت پيوسته ،صوت ناپيوسته قابل
پيشبيني با تناوب باال ،صوت ناپيوسته قابل پيشبيني با
تناوب پايين و صوت ناپيوسته غيرقابل پيشبيني و همچنين
تيمار شاهد بود .با تناوب پايين و صوت ناپيوسته غيرقابل
پيشبيني و همچنين تيمار شاهد بود.
تيمارهای صوتي شكل  5شامل؛ تيمار صوت پيوسته
(الف) تيمار صوت ناپيوسته منظم با سرعت تناوب تند ()1:1
شامل يک ثانيه صوت و با فاصله يک ثانيه سكوت است.
(ب) تيمار صوت ناپيوسته منظم با سرعت تناوب کند ()1:4
شامل يک ثانيه صوت و با فاصله چهار ثانيه سكوت است
(ج) و تيمار صوتي ناپيوسته نامنظم ( )1:1-7شامل يک ثانيه
صوت و با فاصله  6،5،4،3،2،1و يا  7ثانيه سكوت بهصورت
تصادفي است (د).

زيرين ،و تأثيراتي در انسجام و تراکم گروهي و کارايي تغذيه
است ] .[33-30،28برخي از اين اندازهگيریهای رفتاری در
شاخصهای نام برده شده بيانگر و نشاندهنده استرس
فيزيولوژيک ،آشفتگي و بازدارندگي در ساير مطالعات انجام
شده است [.]35،34
 .5نتایج
هدف از مجموعه آزمايش های انجام شده جهت بررسي
پتانسيل اثر اصوات با منشاء انساني و الگوهای زماني متفاوت
بر رفتار شناگری ،شكارگری و مقايسه پاسخهای وابسته به
گونه بوده است ،نتايج مشاهدات رفتاری به شرح ذيل حاصل
گرديد .در آزمايش اول نتايج نشان داد که اصوات با الگوهای
زماني متفاوت تأثيری بر رفتار شناگری دافني آب شيرين
بهعنوان گونه طعمه ايجاد نكرده است .البته تيمارهای صوتي

آزمایشها( .الف) تیمار صوتی پیوسته( ،ب) تیمار صوت ناپیوسته

معنيداری داشته است (.)P<0.05

منظم با سرعت تناوب تند (( ،)1:1ج) تیمار صوت ناپیوسته منظم
با سرعت تناوب کند (( ،)1:4د) تیمار صوتی ناپیوسته نامنظم (-7
.)1:1

تيمارهای صوتي با استفاده از نرمافزار آوداسيتي 19و با
و سيكليد درياچه ويكتوريا قابل تشخيص و شنوايي است،
( 1500-300هرتز) [ ]23توليد شدند .همچنين تيمارهای
صوتي با پهنای باند اصوات با منشاء انساني شامل وسايل

شکل  .6اثر تیمارهای صوتی با الگوهای مختلف زمانی بر

نقليه ،سيستمهای پمپ و سكوهای حفاری مشابه دارای

اختالف سرعت شنای ماهی زبرا ( .)n=14حروف انگلیسی

همپوشاني است [.]4

کوچک متفاوت بیانگر سطوح معنیداری است (.)P<0.05

شاخصهای رفتاری که در بررسي اثرات قرار گرفتن در
معرض صوت بر ماهي مورد استفاده قرار گيرند شامل؛

همچنين اثر صوت در راندمان غذايي ماهي زبرا بر دافني آب

افزايش ناگهاني در سرعت شنا ،حرکت انفجاری و شنا

شيرين موجود در شكل  7نسبت به تيمار شاهد تأثير منفي

نامنظم بي هدف ،کاهش سرعت شنا و عدم تحرک ،حرکت

نشان داده است ( .)P<0.05البته در بين تيمارهای صوتي

به سمت بخشهای پاييني ستون آب و ماندن در اليههای

تفاوت معنيداری مشاهداه نگرديد (.)P>0.05
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شکل  .7اثر تیمارهای صوتی بر خطای دریافت غذایی در ماهی
زبرا .)n=14( .حروف انگلیسی کوچک متفاوت بیانگر سطوح
معنیداری است (.)P<0.05

شکل  .8افزایش سرعت شنای آغازین (ده ثانیه) بالفاصله پس از
آغاز پخش صوت ،ماهی زبرا و سیکلید دریاچه ویکتوریا ،در
پاسخ به تیمارهای صوتی .عالمت  NSبیانگر عدم اختالف
معنیداری در بین تیمارها و ستارهها اختالف معنیداری به ترتیب

در آزمايش دوم ،پاسخهای رفتار شناگری شامل سرعت

در سطوح  *P < 0.05; **P < 0.01است.

شنای آغازين در شكل  ،8سرعت شنای بلند مدت در شكل
 9و پراکنش مكاني در شكل  10در زمان مواجه با تيمارهای
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صوتي در دو گونه ماهي با توانايي و قابليت های شنوايي و
شناگری متفاوت سيكليد و ماهي زبرا مورد بررسي قرار
گرفت.
يافتهها بيانگر اثرگذاری اصوات بر هر دوگونه از ماهيها
است که در برخي موارد الگوهای رفتاری بهصورت مشابه و
در برخي شاخصها الگوهای رفتاری مختص به گونه بوده
است .پس از ثانيههای ابتدايي از پخش صوت ،هر دو گونه
با گذشت زمان با الگويي مشابه سرعت شنای خود را کاهش
دادند .البته در شروع قرار گرفتن در معرض صوت ،ماهي زبرا
بالفاصله سرعت شنا را به دليل پاسخهای شتاب اوليه،
بهصورت حرکت انفجاری افزايش داد که اين افزايش و
حرکت انفجاری در گونه سيكليد ديده نشد و ماهي سيكليد
با حرکت آرام رو به عقب به محرک صوتي پاسخ نشان داد.

شکل  .9افزایش سرعت شنای بلندمدت (یک دقیقه) بالفاصله
پس از آغاز پخش صوت ،ماهی زبرا و سیکلید دریاچه ویکتوریا،
در پاسخ به تیمارهای صوتی پیوسته ،ناپیوسته و شاهد .عالمت NS

بیانگر عدم اختالف معنیداری در بین تیمارها و ستارهها اختالف
معنیداری به ترتیب در سطوح  *P < 0.05; **P < 0.01هستند.

عالوهبراين ،در بخش نتايج اثر تيمارهای صوتي بر پراکنش

با توانايي شنوايي متفاوت و مختص به گونه در شرايط

مكاني ماهيها ،ماهي سيكليد در طي زمان پخش صوت

آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گرفت .در بخش اول از نتايج،

بيشتر در قسمتهای ستون پايين آب سپری نمود و مدت

در تيمارهای صوت ،افزايش اختالف سرعت شنا (افزايش

زمان قابلتوجه و بيشتری را در اليه زيرين مخزن گذراند،

سرعت شنا همزمان با آغاز پخش صوت) نسبت به تيمار

درحاليکه ماهي زبرا در همان قسمتهای سطح و ستون

شاهد و بهطور ويژه در دو تيمار صوتي با الگوی زماني متناوب

بااليي آب باقي ميماند.

(ناپيوسنه قابل پيش بيني با تناوب تند و ناپيوسته غيرقابل
پيشبيني) مشاهده شد در شكل  7قابل مشاهده است.
همچنين تغذيه ماهي زبرا تحت تأثير پخش تيمارهای صوتي
قرار گرفت بهطوریکه خطای دريافت غذايي و در نتيجه
کارايي تغذيه در ماهي زبرا نسبت به تيمار شاهد روند افزايشي
را در تمامي تيمارهای صوتي نشان داد در شكل  8آمده است.
نتايج اين بخش از تحقيق مشابه با بررسي اثر صوت بر
کارايي تغذيهای ماهي سه خاره 20در مطالعه [ ]32-33است.
بهطوری که با قرار گرفتن در معرض تيمارهای صوتي بدون
ماهي سه خاره در دستيابي و دريافت گونه شكار و بلع آنها
دچار اختالل گرديد .بهنظر ميرسد کاهش راندمان تغذيهای
در نتيجه عدم توانايي کامل و موفق به دستيابي مواد غذايي
و گونه شكار در تيمارهای صوتي در اين گونه ماهيان به دليل
فرضيه تغيير سطح توجه 21باشد که توضيح اين فرضيه در

شکل  .10درصد زمان سپریشده در الیه تحتانی آکواریوم (یک

در چندين گونه پيشنهاد شده است [.]37،36،32

دریاچه ویکتوریا ،در پاسخ به تیمارهای صوتی .عالمت NS

نتايج اين آزمايش حاکي از آن است که تأثير مستقيم اصوات

بیانگر عدم اختالف معنیداری در بین تیمارها و ستارهها اختالف

بر گونه شكارچي است ،اما اين موضوع تأثير غيرمستقيم قرار

معنیداری به ترتیب در سطوح *P < 0.05; **P < 0.01

گرفتن در معرض صوت در طعمه را از بين نميبرد [.]38،8

هستند.

بنابراين ،تأثير بر راندمان تغذيهای ماهيهای شكارچي که از

 .6بحث
در اين آزمايشهای انجام شده پيوسته ،تأثير صوت بر رفتار
ماهي زبرا (شامل رفتارهای شناگری و شكارگری) و
پاسخهای مقايسه ای رفتاری مرتبط با صوت بر رفتار شناگری
و پراکنش مكاني دو گونه ماهي (ماهي زبرا و ماهي سيكليد)

گونهای طعمه بيمهرگان استفاده ميکنند در شرايط طبيعي
و محيطهای زيست آزاد ممكن است تعادل بين پراکندگي و
تراکم دو گونه شكاری و طعمه را تغيير دهد .نتايج اين
آزمايش نشان ميدهد که اثرات اصوات ناشي از فعاليتهای
انساني مي تواند فراتر از يک گونه درنظر گرفته شود و
پتانسيل اثرگذاری بر گونههای مختلف در طبقات چرخه
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خصوص تأثير صوت بر انجام وظايف غيرمرتبط با شنيداری

نشرية علمي صوت و ارتعاش  /سال دهم  /شمارة نوزدهم  / 1400 /سعید شفیعي ثابت 1 ........................................

درنظر گرفتن الگوهای صوتي متفاوت ماهي زبرا همانند

103

mech_mag@yahoo.com

نشرية علمي صوت و ارتعاش  /سال دهم  /شمارة نوزدهم  / 1400 /سعید شفیعي ثابت 1 ........................................
104

غذايي را به همراه داشته باشد [ .]15،14بنابراين مطالعات

با پخش تيمارهای صوتي هر دو گونه مورد مطالعه

بعدی ميتواند بيانگر اثرات اصوات ناشي از فعاليتهای

خصيصههای رفتاری در برخي موارد با الگوهای مشابه و در

انساني در سطوح باالتر از فرد و به نوعي اجتماعي را بيان

موارد ديگر تفاوتي را از خود نشان دادند .در شاخص رفتاری

دارد .همانطوری که اين آثار در سطوح اجتماعي در

سرعت شنای آغازين با آغاز پخش تيمارهای صوتي شاهد

زيستگاههای خشكي به اثبات رسيده است [.]40،39

افزايش معنيدار سرعت شنای آغازين در ماهي زبرا هستيم

تغييرات در تمايل جستجوی غذا و کارايي شكارگری در

که ميتواند ناشي از پاسخ حرکت لحظهای 22و پاسخ شتاب

نتيجه آلودگيهای صوتي ناشي از فعاليتهای انساني ممكن

اوليه در اين گونه باشد :البته در ماهي سيكليد تغيير

است مستقيما بر فراواني نسبي گونهها (هم گونههای شكار

معنيداری در سرعت شنای آغازين در شكل  8ديده نشد

و هم گونههای شكارگر) در زيستگاههای آبي تأثيرگذار باشد

(حتي در برخي از موارد شنای روبه عقب مختص به گونه در

و موجب بروز يكسری تغييرات در سطح اجتماع گونههای

ماهي سيكليد مشاهده شد) .اين درحالي است که در شاخص

جانوری به روشي مشابه اثرگذاری ساير منابع آلودگي شامل

رفتاری افزايش سرعت شنای بلند مدت هر دو ماهي زبرا و

آلودگيهای نوری [ ]41در زيستگاههای آبي ،تغييرات در

سيكليد با پخش صوت کاهش معني دار سرعت شنا را از خود

تالطم و ناشي از جريانات آبي [ ]42و يا آلودگيهای شيميايي

نشان دادند و در شكل  9مشاهده ميشود .همچنين در

[ ]43گردد .در حال حاضر مطالعات اخير ساير محققين در

شاخص مدت زمان سپری شده در اليه تحتاني آکواريوم با

بررسي تأثير آلودگيهای صوتي ناشي از فعاليتهای انساني

آغاز پخش تيمارهای صوتي تغييری در رفتار ماهي زبرا ديده

اين دسته از تأثيرات رفتاری نام برده را بر گونههای جانوری

نمي شود ولي ماهي سيكليد مدت زمان بيشتری را در اليه

در محيط هوا و زيستگاههای خشكي تأييد نمودهاند

تحتاني آکواريوم گذرانده است همانگونه که در شكل 10

[ .]45،44،40،39در نتيجه ،پيشنهاد ميگردد با توجه به

آمده است .اين پاسخهای رفتاری مرتبط با پخش صوت به

اهميت موضوع ،با پايش کوتاه مدت و بلند مدت در

احتمال زياد يک رفتار وابسته به اضطراب و شبيه به الگوهای

محيطهای کنترل شده آزمايشگاهي و محيط زيست طبيعي

پاسخ در ساير گونهها نسبت به تيمارهای صوتي هستند

گونههای جانوری آبزی اثرات منفي آلودگيهای صوتي ناشي

[ .]47،46با توجه به اطالعت کم در خصوص

از فعاليتهای انساني بر پويايي شبكههای غذايي در

حساسيتپذيری گونههای ماهي به اصوات ،پيشنهاد ميشود

محيطهای آبي و ثبات در محيطهای آب شيرين و دريايي-

که از نظر شدت نسبي دو گونه و تفسير نتايج دقت الزم

اقيانوسي به طور ويژه مورد توجه قرار گيرد.

صورت پذيرد .درک تأثير و مكانيسم(های) اساسي که موجب

در بخش دوم ،نتايج بيانگر اثرات معنيدار افزايش سطوح

بروز تغييرات رفتاری مشاهده شده ميگردد نيازمند به

صوت بر رفتار دو گونه ماهي زبرا و سيكليد درياچه ويكتوريا

مطالعات بيشتر و گستردهتری از جمله اندازهگيریهای

بوده است .بهطورکلي فعاليتهای اختصاصي شناگری پايه

فيزيولوژيكي و بررسي اثرات طوالني مدت (حداقل هفتهها

(قبل از پخش صوت) در اين دو گونه کامال متفاوت بوده که

يا ماهها ) جهت پرداختن به پتانسيل اثرات اصوات بر توسعه،

بيانگر اختصاصات رفتاری وابسته به گونه است که در ماهي

رشد ،بقا ،توليد مثل گونههای ماهيان است.

زبرا سرعت شنای پايه چهار برابر بيشتر از ماهي سيكليد بوده

افزايش سرعت شنای آغازين در ماهي زبرا ،تغيير پراکنش

است و در شكل  9مشاهده ميشود.

مكاني به سمت پايين در ماهي سيكليد و کاهش سرعت
شنای بلند مدت در هر دو گونه پاسخهای رفتاریاند که

رويدادهای رفتاری ميتواند به عنوان رفتارهای ناشي از

مرتبط با پيامدهای بقا و موفقيت توليد مثلي نيازمند انجام

اضطراب 23و ترس 24بيان گردد .الگوهای پاسخ رفتاری

آزمايشهای تكميلي و پيوسته ديگری است [.]18،13،4

مشابه در مطالعات قبلي اثر صوت بر ماهي زبرا توسط [،]28

اگرچه شواهد علمي بهطور فزايندهای احتمال اثر پخش

[ ،]47ماهي سالمون اقيانوس

صوت بر کارايي تغذيه ای گونه شكارگر بيانگر اين موضوع

اطلس ]46[26و ماهي کلمه 27و ماهي سه خاره 28مشاهده

است که پيامدهای آلودگي صوتي در محيطهای طبيعي نيز

شده است [ .]48عالوهبراين در ماهي زبرا نشان داده شده

ميتواند بر گونههای جانوری نه تنها در سطح انفرادی و

است که اصوات پخش شده با شدت پايين ( 112دسيبل در

گونهای بلكه در سطوح وسيعتر اجتماعات گونهای تأثيرگذار

واحد  1ميكرو پاسكال) منجر به افزايش سرعت شنای اوليه

باشد [ .]15،14البته بررسي نتايج مطالعات در شرايط

و شنای ماهي به سمت باال و سطح آب ميگردد [.]28

آزمايشگاهي مختلف نشان داده است که الگوهای رفتاری

مطالعات با محرکهای ديگر (ساير محرکهای محيطي

مشاهده شده در برخي از شاخصهای کارايي تغذيهای

غيرزيستي) که احتماال در ماهيها باعث ايجاد اضطراب

پاسخهای مشابه در بين گونهها [ .]55،33،32،30و يا در

ميشوند همانند محرکهای شيميايي و بصری (بينايي) که

برخي موارد مقايسه بهطور همزمان گونههای متفاوت ،پاسخ

مرتبط بهعنوان حضور و نزديک شدن يک گونه شكارگر

به تيمارها و محرکهای صوتي ميتوانند واکنشهای

است منجر به بروز رفتارهای مشابه در بسياری از گونههای

متفاوت مختص به گونهای [ ]53،31را از خود نشان دهند.

ماهي باسدريايي

25

ماهيها در شرايط کنترل شده آزمايشگاهي و محيط طبيعي
زيست آنها شده است که شامل ماهي زبرا [ ]50،49و ماهي
سيكليد [ ]51نيز ميگردد .در نتيجه پاسخهای رفتاری از اين
قبيل (حرکت انفجاری) ،حرکت به سمت پايين ستون آبي و
کف آکواريوم ،کاهش سرعت انجام فعاليتها ،کاهش ميزان
ذکر شده مشاهدات رفتاری ميتوانند بيانگر و داللتکننده بر
افزايش خطر و احتمال شكارشدن توسط گونههای شكارچي
باشد و ممكن است در شرايط طبيعيشان نوعي سازگاری
جهت افزايش بقا به احتساب آيد .الزم به ذکر و تاکيد است
که نتايج حاصل شده از هر دو بخش اين پژوهش بر پايه
بررسي و تست گونههای ماهي در شرايط کنترل شده
آزمايشگاهي نيست و امكان تفسير مستقيم و کمي دادههای
حاصله به شرايط موجود در محيط زيست طبيعي و آزاد نيست
[ .]52شواهد کاربردی و مستندات رفتاری بيشتر برای

اصوات توليد شده ناشي از فعاليتهای انساني امروزه بهعنوان
يک عامل تنشزای محيط زيست شناخته مي شود که ممكن
است بر مراحل مختلف زندگي آبزيان به صورت انفرادی و يا
اجتماعي تأثير بگذارد .مروری بر نتايج رفتارشناسي شامل
بررسي اثر صوت بر رفتار ماهي زبرا (شامل رفتارهای
شناگری و شكارگری) و بررسي مقايسهای پاسخهای رفتاری
مرتبط با صوت بر رفتار شناگری و پراکنش مكاني دو گونه
ماهي با توانايي شنوايي متفاوت و مختص به گونه بيانگر
اثرات صوت است .جهت دانستن الگوی اثرات آلودگيهای
صوتي ناشي از فعاليتهای انساني بر جمعيتها ،اجتماعات و
اکوسيستمها ،تأکيد ميگردد که ابتدا بايد چگونگي اثر اصوات
در سطح فردی گونه ها در شرايط کنترل شده آزمايشگاهي
درک و ارزيابي گردد.
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:پينوشت
1. Signal
2. Cue
3. Otolithic organs
4. Utricle
5. Saccule
6. Lagena
7. Lapillus
8. Sagitta
9. Asteriscus
10. Otophysi
11. Danio rerio
12. Weberian ossicles
13. Gold fish
14. Pomacentrids
15. Cichlids
16. Commercial Aquaculture Acoustic Devices
17. Daphnia magna
18. Haplochromis piceatus
19. Audacity
20. Sticklebacks
21. Attentional shift
22. Startle response
23. Anxiety
24. Fear
25. Dicentrarchus labrax
26. Salmo salar
27. Rutilus rutilus
28. Gasterosteus aculeatus

