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اثر افزایش سطوح صوت با الگوهای زمانی متفاوت بر رفتار شناگری
ماهی زبرا ()Danio rerio
1

سیدرضا محسنپور ،1سعید شفیعی ثابت

 -1گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،صومعه سرا ،ایران
(تاریخ دریافت -99/03/14تاریخ پذیرش )99/03/30

چکیده:
افزایش سطوح صوت ناشی از فعالیتهای انسانی در زیستگاههای آبی میتواند اثرات منفی گستردهای بر ماهیان و سایر گونههای آبزی
داشته باشد .در یک مطالعه آزمایشگاهی ،تأثیر پنج تیمار صوتی (در دامنه صوت یکسان  400-2000هرتز و شدت صوت dB ref 1 µPa

 )121با ساختار زمانی متفاوت بر رفتارهای شناگری ماهی زبرا ( )Danio rerioبررسی گردید .تعداد حرکت انفجاری ،سرعت شنای
کوتاهمدت و سرعت شنای بلندمدت برای تمامی  30قطعه ماهی زبرا بهصورت انفرادی مورد اندازهگیری قرار گرفت .برای انجام این مطالعه
و بررسی رفتارهای ماهی از یک آکواریوم به ابعاد  50×15×20سانتی متر استفاده شد .نتایج حاصل از این آزمایش اثرات برجسته و واضح
مرتبط با تأثیر صوت بر رفتار ماهی زبرا را نشان داد .تمامی تیمارهای صوتی باعث افزایش معنیداری در تعداد حرکت انفجاری ،سرعت
شنای کوتاهمدت و سرعت شنای بلندمدت در ماهی زبرا در شرایط اسارت شد ( .)P>0/05نتایج این مطالعه بیانگر تأثیر بالقوه اصوات ناشی
از فعالیتهای انسانی بر رفتار ماهی زبرا در شرایط کنترلشده میباشد .مطالعات بیشتر در این زمینه موردنیاز است تا بررسی شود که آیا
اصوات ناشی از فعالیتهای انسانی میتواند باعث ایجاد الگوهای مشابه در سایر گونههای ماهی در شرایط اسارت و یا محیط طبیعی گردد.
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 .1مقدمه
در سالهای اخیر ،با توجه به رشد جمعیت ،پیشرفت
فنّاوری و تغییر کاربری زمین ،محیطزیست
دستخوش تغییرات وسیع قرارگرفته است .این
تغییرات زیستمحیطی بهطورکلی عالوه بر اثرات
مخرب بر کره زمین ،میتواند تهدیدی جدی برای تنوع
زیستی موجودات ساکن بر کره زمین و روابط گونههای
جانوری شناخته شود ( .)Kunc et al., 2016از
آالیندههای انسانی میتوان به آلودگیهای شیمیایی،
نوری و صوتی اشاره نمود که در دامنههای زمانی و
مکانی مختلف و با شدتهای متناوب باعث بروز
تغییرات زیستمحیطی میشوند ( Shafiei Sabet,

 .)2017aدر این بین یکی از بزرگترین منابع آلودگی
و محرک استرس محیطی ،اصوات ناشی از فعالیتهای
انسانی میباشند که عالوه بر جانداران خشکیزی بر
جانوران آبزی نیز تأثیرگذارند ( Slabbekoorn and
Ripmeester, 2008; Slabbekoorn et al.,
 .)2010اصوات ناشی از فعالیتهای انسانی در شش

پیوسته میباشند که در فرکانسهای پایین در زیرآب
پخش میشوند و با آستانه شنوایی بسیاری از گونههای
آبزیان همپوشانی دارند ( Ross, 1976; Dyndo et

 .)al., 2015; Solan et al., 2016همچنین
سرعتباالی صوت در محیط آبی که حدوداً پنج برابر
سریعتر از سرعت صوت در محیط خشکی است،
اهمیت این موضوع را نشان میدهد که میبایست نقش
و کاربردهای اصوات و پتانسیل تأثیرات آنها بر
موجودات آبزی مورد بررسی قرار گیرد ( Shafiei
Sabet, 2017b؛ Slabbekoorn et al., 2010؛

.)Popper and Hastings, 2009
با توجه به فاصله موجودات آبزی از منبع صوت تأثیرات
متفاوتی دیده میشود .این منابع ،در روابط صوتی
درونگونهای و بینگونهای اختالل ایجاد کرده و
تأثیرات گستردهای بر گونههای آبزی دارند
( Wysocki et al., 2006; Popper and

 .)Hastings, 2009اصوات تولیدشده ناشی از
فعالیتهای انسانی میتوانند باعث اختالالت فیزیکی،

دهه گذشته با گسترش تحوالت شهری ،افزایش

فیزیولوژیک و رفتاری در اغلب گونههای آبزیان شوند.

شبکههای حملونقل دریایی ،استخراج منابع زیرآب و

در فواصل نزدیک به منبع صوت منجر به مرگ ناگهانی

دستگاههای اکتشاف لرزهای و غیره رو به افزایش است

آبزیان ،آسیبهای حاد و شدید فیزیکی ،آسیب و پاره

( Hildebrand, 2009; Frisk, 2012; Solan et

شدن کیسه شنا ،کلیهها ،آبششها و قسمتهایی از

 .)al., 2016; Vazzana et al., 2017بیشتر

دستگاه گوارش شده ( )Budelmann, 2011و با

مطالعات آبزیان بر منابع تولید صوت حاد ازجمله سونار

فاصله گرفتن از منبع صوت میتوانند باعث از دست

و سکوهای حفاری رایج در زیستگاههای دریایی به

دادن دائمی یا موقت قدرت شنوایی ( Smith et al.,

دلیل صدمات مستقیمی که بر آنها وارد میکنند و

 )2004و همینطور عدم کارایی در برقراری ارتباطات

دارای الگوی صوتی ناپیوسته میباشند متمرکز شده

صوتی در یک گونه و افزایش سطح استرس در آبزیان

است ()Popper and Hastings, 2009؛ با اینحال،
کشتیرانی و اصوات ناشی از سیستمهای پمپ و انتقال
آب از مهمترین منابع تولید اصوات ناشی از فعالیتهای
انسانی در زیستگاههای آب شیرین با الگوی صوتی

شده ( Wysocki et al., 2006; Nichols et al.,

 )2015و در نهایت موجب تغییرات در فعالیتهای
تغذیهای و رفتاری شوند ( Purser and Radford,
2011; Shafiei Sabet et al., 2015; Shafiei
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 .)Sabet et al., 2019ماهی زبرا از راسته

زمینه رعایت موازین اخالقی در مطالعات بهویژه

 Cypriniformesو خانواده  Cyprinidaeمیباشد.

آزمایشگاهی میباشد ،ماهیهای نر و ماده درون یک

این ماهی بهصورت طبیعی در آبهای شیرین مناطق

تانک ذخیره به ابعاد  50×30×40سانتیمتر به مدت دو

گرمسیری زندگی میکند (.)Spence et al., 2008

هفته نگهداری و با شرایط محیط سازگار شدند تا از

در سالهای اخیر ماهی زبرا بهعنوان مدل زیستی در

تغییرات استرسی و هورمونی احتمالی ناشی از شرایط

سمشناسی،

اسارت کاسته شود ( ;Deakin et al., 2019

رفتارشناسی ،اکولوژیک و غیره مورد استفاده قرار

 .)Sneddon et al., 2016رفاه ماهی عبارت است از

میگیرد ( Gerlai et al., 2000; Kalueff and

فراهم کردن تا حد امکان تمامی شرایط زیستگاه

 .)Cachat, 2010; Gerlai, 2019هدف ما بررسی

طبیعی ماهی در شرایط اسارت و کنترلشده

رفتار شناگری ماهی زبرا شامل تعداد حرکت انفجاری

آزمایشگاهی ( .)Sneddon et al., 2016پارامترهای

( ،)Startle responseسرعت شنای کوتاهمدت و

کیفی آب ،دما ،اکسیژن و  pHدر شرایط یکسان و

سرعت شنای بلندمدت در پاسخ به تیمارهای صوتی

پایدار قرار گرفتند .جهت افزایش تباین ()Contrast

پیوسته و ناپیوسته با استفاده از یک بلندگو در زیر آب

دید ماهی در فایل ویدئویی ضبطشده ،تانک آزمایش

میباشد .تیمارهای صوتی استفادهشده در این مطالعه

با ابعاد مذکور با پسزمینه مشکی رنگ احاطه شده بود.

از اصوات موجود در محیط طبیعی الگوبرداری شده و

حین پخش تیمارهای صوتی از تانک آزمایش توسط

در محدوده فرکانسی برابر با آستانه شنوایی ماهی زبرا

دوربین ،فیلمبرداری شد .تیمارهای صوتی پس از

میباشد.

تولید ،با پخشکنندهای که به بلندگوی زیرآبی دست-

 .2مواد و روشها

ساز ( )8Ω, 30 W, 10 Hz- 10 KHzمتصل بود پخش

مطالعات

ژنتیکی،

فیزیولوژیک،

این مطالعه در کارگاه ماهیان زینتی دانشکده منابع
طبیعی دانشگاه گیالن واقع در شهرستان صومعهسرا
استان گیالن و با استفاده از یک تانک آزمایش به ابعاد
 50×15×20سانتیمتر در بازه زمانی  10صبح الی 14
بعدازظهر هرروز انجام شد .پس از تهیه ماهی زبرا
بهمنظور رفاه ماهی که یکی از موضوعات بهروز دنیا در

شد .در این آزمایش ،در تانک مورد آزمایش یک صفحه
جداکننده بهصورت عرضی قرار گرفت و طول تانک
بهمنظور احاطه بیشتر بر روی محیط شنای ماهی زبرا
و همینطور قابلرؤیت بودن تمامی فضای شنای ماهی
توسط دوربین فیلمبرداری ،نصف شد (25×15×20
سانتیمتر) .همینطور بلندگو زیرآبی بهصورت افقی در
سمت دیگر صفحة جداکننده قرار گرفت (شکل .)1

B

A

C
D
شکل  -1نمای شماتیک تانک آزمایش :A .صفحات تیره شده تانک آزمایش بهمنظور افزایش تباین دید ماهی در فیلم :B .صفحه جداکننده فضای بلندگوی زیرآبی با فضای
شنای ماهی :C .جعبه نگهدارنده بلندگوی زیرآبی :D .بلندگوی زیرآبی (تصویر ترسیمی از نگارندگان).
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 .1-2تیمارهای صوتی
در آزمایش حاضر از چهار تیمار صوتی با الگوهای زمانی
مختلف به همراه تیمار شاهد مورداستفاده قرار گرفت.
تیمار صوت پیوسته ()Continuous sound( )CS
(شکل  .))a( 2تیمار صوت ناپیوسته منظم با سرعت
تناوب تند ( )1:1شامل یک ثانیه صوت و بافاصله یک
ثانیه سکوت میباشد (شکل  .))b( 2تیمار صوت
ناپیوسته منظم با سرعت تناوب کند ( )1:4شامل یک
ثانیه صوت و بافاصله چهار ثانیه سکوت میباشد (شکل
 ))c( 2و تیمار صوتی ناپیوسته نامنظم ( )1:1-7شامل
یک ثانیه صوت و بافاصله  6،5،4،3،2،1و یا  7ثانیه
سکوت بهصورت تصادفی میباشد (شکل  ))d( 2و
تیمار شاهد که ماهی در معرض پخش اصوات محیط
( )Ambient noise( )ANقرار گرفت.
الگوهای صوتی مورد استفاده در این آزمایش بر اساس
الگوهای موجود در طبیعت و زیستگاه اصلی این گونه
از ماهی استخراج و ضبط و تولید شد .بهطور مثال از
الگوهای صوتی پیوسته ( )Continuousدر طبیعت که

منشأ انسانی دارند میتوان به صدای قایقهای موتوری
تفریحی و تجاری و در محیطهای کنترل شده و
آزمایشگاهی به اصوات پمپ هوای آکواریومی ،صدای
هواده (اسپلش) و غیره اشاره نمود .همینطور از
مثالهای اصوات ناپیوسته منظم (سرعت تناوب کند و
تند) ( )Intermittentدر محیط طبیعی ،به اصوات
ناشی از سکوهای حفاری ،توربینهای بادی و غیره و
در محیطهای کنترل شده و آزمایشگاهی ،به صدای
گامهای افراد در سالنهای تکثیر و پرورش و
آکواریومی ،پالسهای الکتریکی موجود در فضا ناشی از
برق شهر و غیره نام برد؛ و در مورد الگوهای صوتی
ناپیوسته نامنظم به انفجارهای اکتشافاتی ،صدای
بازوبسته کردن درب و غیره که غیرقابلپیشبینی
هستند اشاره نمود ( Popper, 2003; Slabbekoorn

.)et al., 2010; Popper & Hawkins, 2019
همچنین دامنه فرکانسهای بیشتر منابع صوتی
ذکرشده ناشی از فعالیتهای انسانی در دامنه شنوایی
بسیاری از گونههای ماهیها و پستانداران دریایی می-
باشد (.)Slabbekoorn et al., 2010

شکل  -2الگوهای صوتی پیوسته و ناپیوسته مورداستفاده در آزمایش )a( .الگوی صوتی پیوسته )b( ،تیمار صوت ناپیوسته منظم با سرعت
تناوب تند ( )c( ،)1:1تیمار صوت ناپیوسته منظم با سرعت تناوب کند ( )d( ،)1:4تیمار صوتی ناپیوسته نامنظم (( )1:1-7اقتباسشده از
.)Shafiei Sabet et al., 2015

تیمارهای صوتی با استفاده از نرمافزار ()2.3.1

( )Higgs et al., 2002و همینطور با پهنای باند

 Audacityکه در دامنه فرکانسهای صوتی قابل

اصوات با منشأ انسانی شامل وسایل نقلیه ،سیستمهای

شنوایی ماهی زبرا میباشد ( 300-1500هرتز)

پمپ و سکوهای حفاری مشابه نیز همپوشانی دارد
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( )Slabbekoorn et al., 2010ساخته شد .جهت

صوت و حداکثر  10دقیقه قبل از در معرض صوت)

بررسی اثر صوت بر رفتار ماهی زبرا 30 ،قطعه ماهی

شکل  3و تعداد حرکت انفجاری که عبارت است از اوج

( 15قطعه نر و  15قطعه ماده) بهصورت انفرادی پس

شنای ماهی بیش از  10سانتیمتر بر ثانیه که بالفاصله

از انجام زیستسنجی از روز قبل به مدت تقریباً 20

پس از پخش صوت اتفاق میافتد به مدت یک دقیقه و

ساعت به تانک آزمایش معرفی شد و به ماهی فرصت

سرعت شنای کوتاهمدت ( 5ثانیه قبل و  5ثانیه در

تطابق با محیط داده شد تا بتواند از تمامی فضای تانک

معرض صوت) و سرعت شنای بلندمدت (یک دقیقه

برای شنای خود استفاده نموده ( Shafiei Sabet et

قبل و یک دقیقه در معرض صوت) پس از در معرض

 )al., 2015و شرایط عادی و نرمال داشته باشد ( Neo

تیمارهای صوتی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت .این

 .)et al., 2015همچنین در روز آزمایش نیز به مدت

فرایند برای سایر تیمارهای صوتی با فاصلة 15

 30دقیقه به ماهیان جهت آرامش و خوگیری در

دقیقهای بین تیمارها انجام شد .پارامترهای ذکر شده

شرایط آزمایشی فرصت داده شد.

که میتوان از آنها بهعنوان تغییرات اولیه رفتار

پس از گذشت ده دقیقه از اتمام زمان خوگیری ،تیمار

شناگری در مواجه با صوت نام برد ،دارای اهمیت و

صوتی توسط بلندگو و دستگاه پخش صوت ،پخش

معنای زیستی (نشاندهنده استرس ،ترس ،اضطراب و

گردید .پاسخ رفتاری ماهی زبرا بهصورت انفرادی به

یا کنجکاوی گونههای ماهی) میباشند ( Neo et al.,

پنج تیمار صوتی به مدت حداکثر  20دقیقه برای هر

.)2015; Shafiei Sabet et al., 2015

تیمار فیلمبرداری شد (حداکثر  10دقیقه در معرض

شکل  -3تصویر شماتیک مقیاس زمانی در معرض صوت قرارگیری هر یک از ماهیهای زبرا .هر یک از ماهیان در طول آزمایش در معرض
پنج تیمار صوتی قرار گرفتند :صوت پیوسته ( 1:1-7 ،1:4 ،1:1 ،)CSو صوت پسزمینه ( )ANبهعنوان تیمار شاهد .هر تیمار صوتی به مدت
 10دقیقه از بلندگو زیرآبی پخش شد و همچنین  10دقیقه قبل از پخش تیمار صوتی نیز توسط دوربین ،فیلمبرداری شد .در این آزمایش
تغییرات رفتاری با مقایسة دو دورة زمانی حداکثر  10دقیقه قبل و حین در معرض تیمار صوتی جهت بررسی اثر صوت بر رفتار شناگری
ماهی موردبررسی قرار گرفت.

با توجه به شکل  ،4در هنگام پخش صوت ،شدت صوت

صوت تیمارهای صوتی در زمان پخش ،بهصورت

و فرکانس پخششده از بلندگوی زیرآبی کامالً در

میانگین برای مدت  5ثانیه  121 dB ref 1 µPaو

محدوده شنوایی ماهی زبرا در دامنه شنوایی بین

شدت صوت زمینه در زمان سکوت ،بهصورت میانگین

 1500-300هرتز ( ،)Higgs et al., 2002بود .شدت

برای مدت  5ثانیه  96 dB ref 1 µPaبوده است.
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شکل  -4توزیع طیفی سطح شدت صوت پیوسته در مقایسه با تیمار سکوت ( .)dB ref 1 µPaشرایط سکوت (رنگ آبی) و پخش صوت
پیوسته (رنگ قرمز) .نمودار نشان میدهد که سطح شدت صوت بهطور قابلتوجهی در محدوده فرکانس یکسان افزایشیافته است.

 .2-2پردازش اطالعات رفتاری و آنالیزهای
آماری
فیلمهای ضبطشده از رفتار شناگری ماهی زبرا

درون تیمار از  Post Hocاستفاده گردید .سطح
معنیدار بودن در این بررسی  P<0/05در نظر گرفته
شد.

بهمنظور افزایش دقت بررسی شنای ماهی و همچنین

 .3نتایج

کاهش سرعت ماهی جهت بررسی مکانی در ثانیه با

نتایج نشاندهنده اثر صوت بر رفتار شناگری ماهی زبرا

کاهش بزرگنمایی زمانی به  10فریم بر ثانیه تبدیل

بوده است .طوری که با پخش تیمارهای صوتی ،تعداد

شد .از نرمافزار Vernier Software ( Logger Pro

حرکت انفجاری ماهی در مقایسه با تیمار شاهد افزایش

& Technology, Beaverton, OR, U.S.A.,
 )version 3.6.0جهت بررسی پاسخهای رفتاری

معنیدار نشان داد (شکل  .)5در ادامه با پخش
تیمارهای صوتی ،اختالف سرعت شنای کوتاهمدت

شامل تعداد حرکت انفجاری و سرعت شنای ماهی

ماهی در مقایسه با تیمار شاهد بهطور معنیداری

استفاده شد .ورود اطالعات و دادهها در نرمافزار M.S.

افزایش پیدا کرده است (شکل  .)6همچنین تیمارهای

 Excel 2016و تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از

صوتی در مقایسه با تیمار شاهد اختالف معنیدار

نرمافزار  SPSS 25انجام گردید .نرمال بودن دادهها با

سرعت شنای بلندمدت در ماهی زبرا را نشان داده است

آزمون  Kolmogorov-Smirnovو همگنی دادهها با

(شکل .)7

آزمون  Leveneموردبررسی قرار گرفت .سپس وجود

با توجه به شکل  ،5تعداد حرکت انفجاری در تیمارهای

یا عدم وجود اختالف معنیدار بین میانگین دادهها با

صوتی مختلف ،سطح معنیداری را نسبت به تیمار

آنالیز واریانس اندازهگیری تکرارشونده ( Measure

شاهد نشان میدهند .با این تفاوت که تیمارهای صوت

 )Repeated ANOVAو با استفاده از آزمون چند

پیوسته سطح معنیداری  P≥0/01نسبت به تیمار

دامنهای  Tukeyارزیابی شد .جهت بررسی و مقایسه

شاهد داشته و تیمارهای صوت ناپیوسته با سرعت
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تناوب کند ( )1:4و صوت ناپیوسته نامنظم و همچنین

میدهند (برای مشاهده مقادیر تعداد حرکت انفجاری

صوت ناپیوسته با سرعت تناوب تند ( )1:1سطح

در تیمارها به جدول  1رجوع شود).

معنیداری  P≥0/001را به تیمار شاهد از خود نشان

شکل  -5تعداد حرکت انفجاری ماهی ( )n=30یک دقیقه در معرض صوت (**= ( )P≥0/001 =*** ،P≥0/01درجه آزادی= )4تغییرات
خطای استاندارد (.)±1

با توجه به شکل  ،6اختالف سرعت شنای کوتاهمدت

کوتاهمدت در بازه زمانی پنج ثانیه در تیمارهای صوتی

در بازه زمانی پنج ثانیه در تیمارهای صوتی سطح

باهم سطح معنیداری را نشان نمیدهند ()P<0/05

معنیداری  P≥0/001را نسبت به تیمار شاهد نشان

(برای مشاهده مقادیر اختالف سرعت شنای کوتاهمدت

میدهند؛ اما در مقایسه اختالف سرعت شنای

در تیمارها به جدول  1رجوع شود).

شکل  -6میزان اختالف سرعت شنای ماهی ( )n=30در بازه زمانی  5ثانیه (***= ( )P≥0/001درجه آزادی=  )4تغییرات خطای استاندارد
(.)±1
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با توجه به شکل  ،7اختالف سرعت شنای بلندمدت

ناپیوسته منظم با سرعت تناوب کند ( )1:4و ناپیوسته

ماهی در تیمار صوتی پیوسته ( )CSدر مقایسه با تیمار

نامنظم ( )1:1-7با تیمار شاهد اختالف معنیداری

شاهد ،سطح معنیداری را نشان میدهد (.)P≥0/05

 P≥0/001مشاهده شد .بااینحال نتایج عدم

ولی تیمار صوتی ناپیوسته منظم با سرعت تناوب تند

معنیداری در مقایسة تیمارهای صوتی مختلف با

( )1:1در مقایسه با تیمار شاهد اختالف معنیداری

یکدیگر را نشان میدهد (( )P<0/05برای مشاهده

دیگری را نشان میدهد ( .)P≥0/01همینطور در

مقادیر سرعت شنای بلندمدت در تیمارها به جدول 1

مقایسة در معرض صوت قرارگیری تیمارهای صوتی

رجوع شود).

شکل  -7میزان اختالف سرعت شنای بلندمدت ماهی ( )n=30در بازه زمانی یک دقیقه (***= )P≥0/05 =* ،P≥0/01 =** ،P≥0/001
(درجه آزادی=  )4تغییرات خطای استاندارد (.)±1

جدول  -1مقادیر بررسی رفتاری شناگری ماهی زبرا شامل تعداد حرکت انفجاری ،سرعت شنای کوتاهمدت و سرعت شنای بلندمدت
(انحراف معیار  ±میانگین) .تغییرات تعداد حرکت انفجاری ،سرعت شنای کوتاهمدت و سرعت شنای بلندمدت در مواجه با پنج تیمار صوتی
بهطور کامل در این جدول قابلمالحظه میباشد.

1:1-7

1:4

1:1

CS

AN

0/00 ± 0/00 2/23 ± 2/96 2/57 ± 2/91 2/43 ± 2/39 2/17 ± 2/64

شاخصهای رفتاری
تعداد حرکت انفجاری ماهی

 2/06 ± 0/95 5/61 ± 3/10 6/03 ± 3/72 4/44 ± 1/97 4/76 ± 2/26سرعت شنای کوتاهمدت ()cm/s
2/17 ± 0/84 3/79 ± 2/23 3/91 ± 1/78 3/89 ± 1/46 3/92 ± 1/89

سرعت شنای بلندمدت ()cm/s
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 .4بحث و نتیجهگیری
در این آزمایش شاخصهای رفتار شناگری ماهی زبرا
از قبیل تعداد حرکت انفجاری ماهی ،اختالف سرعت
شنای کوتاهمدت (در بازه زمانی  5ثانیه) و اختالف
سرعت شنای بلندمدت (یک دقیقه) در مواجهه با
اصوات با الگوهای زمانی پیوسته و ناپیوسته مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از آن نشان داد که
تعداد حرکت انفجاری که بیانگر اضطراب ()anxiety
در ماهی زبرا و سایر گونههای آبزیان میباشد ،در
تیمارهای صوتی مختلف ،اختالف معنیداری را نسبت
به تیمار شاهد نشان میدهد (شکل  .)5البته این
تغییرات در بین تیمارهای صوتی تفاوت معنیداری را
نشان ندادند .همچنین در بخش دیگری از نتایج،
اختالف سرعت شنای کوتاهمدت شکل  6و بلندمدت
شکل  7در تمامی تیمارهای صوتی نسبت به تیمار
شاهد معنیدار بود .البته این تغییرات در بین تیمارهای
صوتی تفاوت معنیداری را نشان ندادند .در این بخش،
ابتدا در خصوص تعداد حرکت انفجاری و سپس سرعت
شنای ماهی اقدام به مقایسه نتایج آزمایش حاضر با
مطالعات مشابه بر این گونه و سپس با سایر گونههای
ماهی نموده و علت تفاوتهای احتمالی در این زمینه
را موردبحث قرار میدهیم.
پاسخ رفتاری حرکت انفجاری یک عمل غیرارادی است
که توسط یک جفت از نرونهای مغزی سلولهای
ماوتنر ( )the Mauthner (M-) cellsدر بخش میانی
مغز کنترل میشود و در فرایند تصمیمگیری نقش
عمدهای دارند ( Eaton et al., 1977; Eaton et al.,

 .)1991; Zottoli, 1977افزایش شدت صوت موجب
بروز پاسخ توسط سلولهای غیرارادی ماوتنر در مغز
میانی شده و منجر به بروز نوعی پاسخ فرار غیرارادی
در ماهی میگردد .افزایش تعداد حرکت انفجاری و

سرعت شنای کوتاهمدت ماهی با شروع پخش صوت در
تیمارهای صوتی مختلف ،موجب پاسخهای رفتاری
مرتبط با ترس و اضطراب در این گونه میشود.
مطالعات قبلی نشان داده است که پخش صوت باعث
افزایش شتاب حرکتی و پاسخهای حرکت انفجاری در
ماهی زبرا شد ( Neo et al., 2015; Shafiei Sabet

 .)et al., 2015البته شفیعی ثابت و همکاران 2015
گزارش کردند که تفاوت اختالف تعداد حرکت انفجاری
بین تیمارهای صوت پیوسته و صوت متناوب تند (1-
 )1با تیمار شاهد معنیدار نبوده است که با نتایج این
مطالعه همخوانی ندارد .علت این تفاوت در بروز
رفتارهای شناگری مرتبط با استرس میتواند به دلیل
تفاوت در میزان شدت صوت زمینه قبل از آزمایش،
شرایط نگهداری مختلف ماهیان و همچنین تفاوتهای
ژنتیکی و خصوصیات فردی در ماهی زبرا باشد
(.)Shafiei Sabet, 2017a, 2017b
مطالعات سایر محققین نشان داده است که سایر
گونههای ماهیان نیز پاسخی مشابه رفتار حرکت
ناگهانی به پخش صوت نشان دادهاند .ماهی قنات
اروپایی ( )Phoxinus phoxinusو ماهی سهخاره
( )Gasterosteus aculeatusهمچنین افزایش
معنیداری در تعداد حرکت انفجاری در مواجهه با
صوت از خود نشان دادند که با نتایج این تحقیق
مشابهت دارد ( ;Purser & Radford, 2011

 .)Voellmy et al., 2014پاسخ رفتاری حرکت
انفجاری در آغاز پخش ناگهانی صوت یک ویژگی
مشترک رفتاری در گونههای ماهیانی که در شرایط
اسارت و آزمایشگاهی نگهداری میشوند میباشد .البته
ماهیان در محیط باز و شرایط طبیعی نیز میتوانند
پاسخهای رفتاری مرتبط با ترس و اضطراب را از خود
نشان دهند ( Staaterman et al., 2020; Neo et
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 Spiga .)al., 2016و همکاران  2017بیان نمودند که

تهویه آبششی ماهی باس اروپایی Dicentrarchus

ماهی باس اروپایی  Dicentrarchus labraxنیز

 labraxنسبت به تیمار شاهد تأثیر معنیداری

تعداد حرکت انفجاری بیشتری در تیمار صوتی پیوسته

داشتهاند .این میزان افزایش اکسیژنخواهی توسط

و ناپیوسته نسبت به تیمار کنترل (شاهد) نشان داده

ماهی باس اروپایی که با افزایش میزان تهویه آبششی

است.

و باز و بسته شدن سرپوشهای آبششی همراه است

حرکت انفجاری توسط ماهیان طعمه یک پاسخ

بیانگر افزایش میزان سطوح استرس میباشد.

رفتاری جهت افزایش بقا در روابط شکار-شکارگری

 Santulliو همکاران  ،1999نشان دادند که

میباشد (.)Webb, 1986; Shafiei Sabet, 2017a

پارامترهای بیوشیمیایی خونی شامل کورتیزول و

اصوات میتوانند از طریق اثرگذاری بر قدرت

گلوکز در ماهی باس اروپایی Dicentrarchus

تصمیمگیری و چگونگی ارزیابی خطر توسط گونه

 labraxدر تیمارهای صوتی نسبت به تیمار شاهد

طعمه ( )Ducas, 2004و همچنین به دلیل از بین

افزایش نشان داده است Staaterman .و همکاران

رفتن تمرکز ،موجب عدم پاسخ متناسب با خطر شوند

 2020بیان نمودند که تیمارهای صوتی ناشی از

(.)Chan et al., 2010; Simpson et al., 2015

فعالیتهای انسانی در محیط طبیعی نیز پتانسیل

بیان شده است که افزایش سطوح صوت میتواند بهطور

اثرگذاری بر فیزیولوژی مرتبط با استرس در ماهیان

بالقوه درک خطر توسط ماهی گونه شکار را مختل

صخرههای مرجانی را دارند طوریکه میزان هورمون

نماید ( .)Slabbekoorn et al., 2010رفتارهای

کورتیزول در تیمارهای صوتی نسبت به تیمار شاهد

مرتبط با ترس و اضطراب پاسخهای غیرارادی و

افزایش معنیداری داشته است.

اکتسابی به امکان حضور خطر بالقوه مرتبط میباشد

در آزمایش انجامشده بر ماهی زبرا ،الگوهای صوتی

(.)Maximino et al., 2010; Blaser et al., 2010

مختلف ،تأثیر معنیداری بر سرعت شنای ماهی در

کیفیت و کمیت پاسخهای رفتاری ماهیان در شرایط

مقایسه با تیمار شاهد داشته که با مشاهدات مطالعه

اسارت و آزمایشگاهی به محرکهای کوتاهمدت و شدید

حاضر مطابقت دارد ( ;Shafiei Sabet et al., 2015

استرسزا نسبت به ماهیانی که در محیط باز و طبیعی

Shafiei Sabet et al., 2016a; Neo et al.,
 .)2015در آزمایش  Neoو همکاران  2015در مقایسه

زندگی میکنند متفاوت میباشد بهطوریکه کاهش
پاسخ های رفتاری را در محیط باز و شرایط طبیعی

افزایش سرعت شنای ماهی با تیمار شاهد همانند نتایج

موجب میشود (.)Malavasi et al., 2004

این مطالعه ،تیمار ناپیوسته با سرعت تناوب تند ()1:1

عالوه بر پاسخهای رفتاری ،افزایش سطوح صوت

میانگین سرعت و اختالف معنیداری بیشتری نسبت

میتواند در بروز پاسخهای فیزیولوژیک در شرایط

به سایر تیمارها داشته است .همینطور با پخش صوت،

آزمایشگاهی و زیستگاه طبیعی ماهیان نیز تأثیرگذار

اختالف سطح معنیداری از سرعت شنا در گونه ماهی

باشد .مطالعه  Spigaو همکاران  2017و  Radfordو

کاد  Gadus morhuaمشاهده شد که با نتایج این

همکاران  2016نشان داده که پخش صوت بر تعداد
دفعات باز و بسته شدن آبششها و درنتیجه بر میزان

مطالعه مطابقت داشته است ( Hangard et al.,

 .)2003همچنین در زمینة سرعت شنای ماهی بأس
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اروپایی ( )Dicentrarchus labraxنیز اختالف

مطالعه در شططرایط کنترلشططده و آزمایشططگاهی بوده و

معنیداری نسبت به شرایط سکوت مشاهده شد ( Neo

تفسطططیر نتایج با شطططرایط محیط های طبیعی باید با

 Shafiei Sabet .)et al., 2018و همکاران  2016با

احتیاط و توجه به محدودیتهای مختلف زیسططتگاهی

بررسی مقایسهای اثر صوت بر رفتار شناگری دو گونه

و رفتاری هر گونه صورت گیرد .الگوهای مشاهده شده

ماهی سیچالید دریاچه ویکتوریا ( Haplochromis

رفتاری در واکنش به تیمارهای صططوتی بهعنوان عامل

 )piceatusو ماهی زبرا ( )Danio rerioنشان دادند

اسطططترسزا بهویژه در دوره های کوتاه مدت زمانی این

که پخش تیمارهای صوتی ،منجر به کاهش سرعت

پژوهش در محیط های طبیعی و در سطططایر گونه های

شنای ماهی سیچالید ویکتوریا و افزایش سرعت شنای

ماهیان هم م شاهده شده ا ست .آلودگیهای صوتی

ماهی زبرا میشود (.)Shafiei Sabet et al., 2016b

بهعنوان عامل استرسزا در دورههای زمانی کوتاهمدت

علت تفاوت در سرعت شناگری ماهی سیچالید

و بل ند مدت میتوان ند با عث بروز تغییرات و اختالل

ویکتوریا میتواند مربوط به خصوصیات گونهای،

رفتاری در سططططوح انفرادی گونههای آبزیان شطططده و

ویژگیهای ژنتیکی و شرایط زیستگاهی باشد.

اثرات گ ستردهتری بر جوامع یک اکو سی ستم دا شته

افزایش سططططوح صطططوت زمینه درنتیجه فعالیت های

باشطططند .مطالعات بیشطططتری درزمینة بررسطططی اثرات

ان سانی میتواند بهعنوان یک عامل ا سترسزا شناخته

کوتاه مدت و بلند مدت آلودگی صطططوتی بر ماهیان و

شده و منجر به بروز یک سری تغییرهایی در فعالیتها

سایر آبزیان پی شنهاد می شود تا بتوان درک در ست و

و الگوهای شطناگری گونههای آبزیان گردد ( Mendl,

کاملتری از اثرات بالقوه این دسطططته از آالینده ها در

 .)1999الزم به یادآوری ا ست که نتایج حا صل از این

زیستگاههای آبی داشت.
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