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بر رفتار شناگری با الگوهای زمانی متفاوت صوت افزایش سطوح اثر 

 ( Danio rerio) ماهی زبرا
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 ایرانروه شیالت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیالن، صومعه سرا، گ -1

 (30/03/99ذیرش پتاریخ -14/03/99تاریخ دریافت ) 

 

 چکیده:

های آبزی سایر گونه وماهیان ای بر گستردهمنفی اثرات تواند آبی می هایزیستگاهدر  انسانی هایفعالیتصوت ناشی از افزایش سطوح 

 dB ref 1 µPaو شدت صوت  رتزه 2000-400 یکساندامنه صوت در )صوتی  پنج تیمار تأثیر، در یک مطالعه آزمایشگاهیداشته باشد. 

عت شنای تعداد حرکت انفجاری، سر .بررسی گردید (Danio rerio)شناگری ماهی زبرا های رفتار متفاوت بر ساختار زمانیبا ( 121

برای انجام این مطالعه  گیری قرار گرفت.انفرادی مورد اندازه صورتبهماهی زبرا قطعه  30برای تمامی  بلندمدتو سرعت شنای  مدتکوتاه

 واضحمتر استفاده شد. نتایج حاصل از این آزمایش اثرات برجسته و سانتی 50×15×20و بررسی رفتارهای ماهی از یک آکواریوم به ابعاد 

داری در تعداد حرکت انفجاری، سرعت تمامی تیمارهای صوتی باعث افزایش معنی .صوت بر رفتار ماهی زبرا را نشان داد تأثیرمرتبط با 

بالقوه اصوات ناشی  تأثیرنتایج این مطالعه بیانگر  (.P<05/0برا در شرایط اسارت شد )مدت و سرعت شنای بلندمدت در ماهی زشنای کوتاه

است تا بررسی شود که آیا  ازیموردنشتر در این زمینه مطالعات بی .باشدمی شدهکنترل شرایط در زبرا های انسانی بر رفتار ماهیاز فعالیت

 و یا محیط طبیعی گردد. های ماهی در شرایط اسارتتواند باعث ایجاد الگوهای مشابه در سایر گونههای انسانی میاصوات ناشی از فعالیت
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 مقدمه. 1

پیشرفت  ،های اخیر، با توجه به رشد جمعیتدر سال

زیست ، محیطزمینتغییر کاربری و  فنّاوری

است. این  قرارگرفتهخوش تغییرات وسیع دست

عالوه بر اثرات  طورکلیبه محیطیزیستتغییرات 

برای تنوع  ی جدیتواند تهدیدمی ،زمین کره مخرب بر

 هایگونهروابط و  زیستی موجودات ساکن بر کره زمین

(. از Kunc et al., 2016شناخته شود ) جانوری

های شیمیایی، توان به آلودگیهای انسانی میآالینده

های زمانی و که در دامنه اشاره نمودنوری و صوتی 

های متناوب باعث بروز مکانی مختلف و با شدت

 ,Shafiei Sabet) شوندمحیطی میتغییرات زیست

2017a .)آلودگی بعامن ترینبزرگ از یکی بین این در 

 هایفعالیت از ناشی اصوات ،و محرک استرس محیطی

 بر زیخشکیجانداران  بر عالوه که باشندمی انسانی

 Slabbekoorn and) ندتأثیرگذار نیز آبزی جانوران

Ripmeester, 2008; Slabbekoorn et al., 

 شش در انسانی هایفعالیت از ناشی اصوات (.2010

 افزایش شهری، تحوالت گسترش با گذشته دهه

 و زیرآب منابع استخراج دریایی، ونقلحمل هایشبکه

 است افزایش به رو ای و غیرهلرزه اکتشاف هایدستگاه

(Hildebrand, 2009; Frisk, 2012; Solan et 

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

سونار  ازجملهبع تولید صوت حاد مطالعات آبزیان بر منا

 بهدریایی  هایزیستگاهرایج در و سکوهای حفاری 

و کنند وارد می هاآن صدمات مستقیمی که بر دلیل

 شده متمرکزباشند دارای الگوی صوتی ناپیوسته می

، حالاین با(؛ Popper and Hastings, 2009) است

پمپ و انتقال  هایسیستمی از شو اصوات نا رانیکشتی

های منابع تولید اصوات ناشی از فعالیت ترینمهماز  آب

با الگوی صوتی  آب شیرین هایزیستگاهدر  انسانی

های پایین در زیرآب که در فرکانسباشند می پیوسته

های د و با آستانه شنوایی بسیاری از گونهنشوپخش می

 Ross, 1976; Dyndo etد )نآبزیان همپوشانی دار

al., 2015; Solan et al., 2016.) همچنین 

 برابر پنج حدوداً که آبی محیط در صوت باالیسرعت

 است، خشکی محیط در صوت سرعت از ترسریع

 نقشبایست می که دهدمی نشان را موضوع این اهمیت

 بر هاآن تأثیرات پتانسیل و اصوات کاربردهای و

 Shafiei) گیرد قرار بررسی مورد آبزی موجودات

Sabet, 2017b؛ Slabbekoorn et al., 2010؛ 

Popper and Hastings, 2009 ). 

 تأثیراتمنبع صوت موجودات آبزی از فاصله با توجه به 

صوتی روابط این منابع، در  .شودمیدیده متفاوتی 

ای اختالل ایجاد کرده و گونهای و بینگونهدرون

های آبزی دارند ای بر گونهتأثیرات گسترده

(Wysocki et al., 2006; Popper and 

Hastings, 2009.)  ناشی از  تولیدشدهاصوات

توانند باعث اختالالت فیزیکی، های انسانی میفعالیت

د. نآبزیان شوهای گونهاغلب  فیزیولوژیک و رفتاری در

مرگ ناگهانی  در فواصل نزدیک به منبع صوت منجر به

های حاد و شدید فیزیکی، آسیب و پاره آبزیان، آسیب

هایی از و قسمت هاآبششها، شدن کیسه شنا، کلیه

 با( و Budelmann, 2011) شده دستگاه گوارش

از دست د باعث نتوانگرفتن از منبع صوت می فاصله

 ,.Smith et alدادن دائمی یا موقت قدرت شنوایی )

برقراری ارتباطات در طور عدم کارایی ( و همین2004

افزایش سطح استرس در آبزیان و  گونه یکصوتی در 

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

های موجب تغییرات در فعالیت نهایت در( و 2015

 ,Purser and Radfordد )نای و رفتاری شوتغذیه

2011; Shafiei Sabet et al., 2015; Shafiei 
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Sabet et al., 2019.)  ماهی زبرا از راسته

Cypriniformes  و خانوادهCyprinidae باشد. می

های شیرین مناطق طبیعی در آب صورتبهاین ماهی 

(. Spence et al., 2008کند )می گرمسیری زندگی

مدل زیستی در  عنوانبههای اخیر ماهی زبرا در سال

شناسی، مطالعات ژنتیکی، فیزیولوژیک، سم

قرار  استفاده موردرفتارشناسی، اکولوژیک و غیره 

 Gerlai et al., 2000; Kalueff and) گیردمی

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

 شامل تعداد حرکت انفجاری شناگری ماهی زبرا رفتار

(Startle response) و  مدتکوتاه، سرعت شنای

در پاسخ به تیمارهای صوتی  بلندمدتسرعت شنای 

زیر آب گو در با استفاده از یک بلندپیوسته و ناپیوسته 

در این مطالعه  شدهاستفادههای صوتی باشد. تیمارمی

محیط طبیعی الگوبرداری شده و اصوات موجود در از 

در محدوده فرکانسی برابر با آستانه شنوایی ماهی زبرا 

 باشد.می

 هاروشمواد و  .2

دانشکده منابع ماهیان زینتی کارگاه این مطالعه در 

سرا طبیعی دانشگاه گیالن واقع در شهرستان صومعه

به ابعاد  تانک آزمایشاستان گیالن و با استفاده از یک 

 14صبح الی  10در بازه زمانی  مترسانتی 50×15×20

انجام شد. پس از تهیه ماهی زبرا  هرروز بعدازظهر

روز دنیا در که یکی از موضوعات به رفاه ماهی منظوربه

ویژه لعات بهزمینه رعایت موازین اخالقی در مطا

درون یک های نر و ماده ، ماهیباشدآزمایشگاهی می

متر به مدت دو سانتی 50×30×40به ابعاد  تانک ذخیره

تا از  دشدننگهداری و با شرایط محیط سازگار هفته 

تغییرات استرسی و هورمونی احتمالی ناشی از شرایط 

 ;Deakin et al., 2019) اسارت کاسته شود

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

فراهم کردن تا حد امکان تمامی شرایط زیستگاه 

 شدهکنترلطبیعی ماهی در شرایط اسارت و 

 یپارامترها (.Sneddon et al., 2016آزمایشگاهی )

در شرایط یکسان و  pHو  ژنیدما، اکس ،آب یفیک

( Contrastجهت افزایش تباین ) .گرفتندپایدار قرار 

تانک آزمایش شده، دید ماهی در فایل ویدئویی ضبط

. احاطه شده بود رنگ زمینه مشکیبا ابعاد مذکور با پس

حین پخش تیمارهای صوتی از تانک آزمایش توسط 

. تیمارهای صوتی پس از شد برداریفیلم ،دوربین

-دست زیرآبی که به بلندگوی ایکنندهپخشبا تولید، 

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

در این آزمایش، در تانک مورد آزمایش یک صفحه  شد.

عرضی قرار گرفت و طول تانک  صورتبهجداکننده 

بر روی محیط شنای ماهی زبرا  بیشتر احاطه منظوربه

 تمامی فضای شنای ماهیرؤیت بودن طور قابلهمینو 

 25×15×20، نصف شد )برداریفیلمتوسط دوربین 

افقی در  صورتبهبلندگو زیرآبی  طورهمین. متر(سانتی

 (.1 گرفت )شکلجداکننده قرار  صفحةسمت دیگر 

 
: صفحه جداکننده فضای بلندگوی زیرآبی با فضای Bمنظور افزایش تباین دید ماهی در فیلم. : صفحات تیره شده تانک آزمایش بهAنمای شماتیک تانک آزمایش.  -1شکل 

 : بلندگوی زیرآبی )تصویر ترسیمی از نگارندگان(.Dدارنده بلندگوی زیرآبی. : جعبه نگهCشنای ماهی. 
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C 
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 تیمارهای صوتی. 2-1

انی در آزمایش حاضر از چهار تیمار صوتی با الگوهای زم

 .قرار گرفت مورداستفادهمختلف به همراه تیمار شاهد 

( CS( )Continuous soundتیمار صوت پیوسته )

تیمار صوت ناپیوسته منظم با سرعت  .((a) 2)شکل 

یک  بافاصله( شامل یک ثانیه صوت و 1:1تناوب تند )

تیمار صوت  ((.b) 2باشد )شکل ثانیه سکوت می

( شامل یک 1:4ناپیوسته منظم با سرعت تناوب کند )

 باشد )شکلچهار ثانیه سکوت می بافاصلهثانیه صوت و 

2 (c( و تیمار صوتی ناپیوسته نامنظم ))شامل  (7-1:1

 ثانیه 7و یا  6،5،4،3،2،1 بافاصلهیک ثانیه صوت و 

و  ((d) 2باشد )شکل می تصادفی صورتبهسکوت 

تیمار شاهد که ماهی در معرض پخش اصوات محیط 

(AN( )Ambient noiseقرار گرفت ). 

الگوهای صوتی مورد استفاده در این آزمایش بر اساس 

الگوهای موجود در طبیعت و زیستگاه اصلی این گونه 

طور مثال از ه. بهی استخراج و ضبط و تولید شداز ما

در طبیعت که  (Continuousالگوهای صوتی پیوسته )

های موتوری توان به صدای قایقانسانی دارند می منشأ

های کنترل شده و در محیطتفریحی و تجاری و 

آزمایشگاهی به اصوات پمپ هوای آکواریومی، صدای 

طور از هواده )اسپلش( و غیره اشاره نمود. همین

های اصوات ناپیوسته منظم )سرعت تناوب کند و مثال

، به اصوات در محیط طبیعی( Intermittentتند( )

های بادی و غیره و ناشی از سکوهای حفاری، توربین

به صدای  ،های کنترل شده و آزمایشگاهیمحیطدر 

های تکثیر و پرورش و های افراد در سالنگام

های الکتریکی موجود در فضا ناشی از آکواریومی، پالس

در مورد الگوهای صوتی  و ؛برق شهر و غیره نام برد

ناپیوسته نامنظم به انفجارهای اکتشافاتی، صدای 

 بینیپیشغیرقابلبازوبسته کردن درب و غیره که 

 Popper, 2003; Slabbekoorn) هستند اشاره نمود

et al., 2010; Popper & Hawkins, 2019) .

های بیشتر منابع صوتی همچنین دامنه فرکانس

های انسانی در دامنه شنوایی ناشی از فعالیت ذکرشده

-ها و پستانداران دریایی میهای ماهیبسیاری از گونه

 .(Slabbekoorn et al., 2010) باشد

 
( تیمار صوت ناپیوسته منظم با سرعت b( الگوی صوتی پیوسته، )aدر آزمایش. ) مورداستفادهالگوهای صوتی پیوسته و ناپیوسته  -2 شکل

از  شدهاقتباس( )7-1:1نامنظم )( تیمار صوتی ناپیوسته d(، )1:4( تیمار صوت ناپیوسته منظم با سرعت تناوب کند )c(، )1:1تناوب تند )

Shafiei Sabet et al., 2015.) 

 (2.3.1) افزارتیمارهای صوتی با استفاده از نرم

Audacity قابل صوتی هایفرکانسدر دامنه  که 

هرتز(  1500-300باشد )میماهی زبرا شنوایی 

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

های انسانی شامل وسایل نقلیه، سیستم منشأاصوات با 

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

ماهی قطعه  30بررسی اثر صوت بر رفتار ماهی زبرا، 

انفرادی پس  صورتبهماده( قطعه  15نر و قطعه  15)

 20 تقریباً مدت بهسنجی از روز قبل از انجام زیست

 فرصت ماهی شد و به معرفی آزمایش تانک به ساعت

 تانک فضای تمامی از بتواند تا شد داده محیط با تطابق

 Shafiei Sabet et) نموده استفاده خود شنای برای

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

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

و خوگیری در جهت آرامش ماهیان  بهدقیقه  30

 فرصت داده شد.شرایط آزمایشی 

 تیمار ،زمان خوگیریاتمام از  دقیقه ده گذشت از پس

 پخش صوت، پخش دستگاه و بلندگو توسط صوتی

به صورت انفرادی هبپاسخ رفتاری ماهی زبرا . گردید

دقیقه برای هر  20صوتی به مدت حداکثر  تیمارپنج 

در معرض  دقیقه 10برداری شد )حداکثر تیمار فیلم

( صوتدقیقه قبل از در معرض  10ثر صوت و حداک

اوج که عبارت است از  انفجاری تحرک تعداد و 3شکل 

متر بر ثانیه که بالفاصله سانتی 10شنای ماهی بیش از 

مدت یک دقیقه و افتد به پس از پخش صوت اتفاق می

ثانیه در  5ثانیه قبل و  5) مدتکوتاه شنای سرعت

سرعت شنای بلندمدت )یک دقیقه  و معرض صوت(

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

 اینو ارزیابی قرار گرفت.  بررسی موردتیمارهای صوتی 

 15 فاصلة با صوتی تیمارهای سایر برای فرایند

 پارامترهای ذکر شده شد. انجام تیمارها بین ایدقیقه

عنوان تغییرات اولیه رفتار ها بهتوان از آنکه می

دارای اهمیت و شناگری در مواجه با صوت نام برد، 

استرس، ترس، اضطراب و  دهندهنشانمعنای زیستی )

 ,.Neo et al) دنباشهای ماهی( مییا کنجکاوی گونه

2015; Shafiei Sabet et al., 2015). 

 
های زبرا. هر یک از ماهیان در طول آزمایش در معرض تصویر شماتیک مقیاس زمانی در معرض صوت قرارگیری هر یک از ماهی -3 شکل

تیمار شاهد. هر تیمار صوتی به مدت  عنوانبه( ANزمینه )و صوت پس 1:1 ،1:4 ،1:1-7(، CSپنج تیمار صوتی قرار گرفتند: صوت پیوسته )

شد. در این آزمایش  برداریفیلم ،دقیقه قبل از پخش تیمار صوتی نیز توسط دوربین 10دقیقه از بلندگو زیرآبی پخش شد و همچنین  10

دقیقه قبل و حین در معرض تیمار صوتی جهت بررسی اثر صوت بر رفتار شناگری  10زمانی حداکثر  دورةدو  مقایسةتغییرات رفتاری با 

 قرار گرفت. موردبررسیماهی 

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

در  کامالًاز بلندگوی زیرآبی  شدهپخشو فرکانس 

بین شنوایی دامنه  درمحدوده شنوایی ماهی زبرا 

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

صورت صوت تیمارهای صوتی در زمان پخش، به

و  dB ref 1 µPa 121ثانیه  5میانگین برای مدت 

صورت میانگین شدت صوت زمینه در زمان سکوت، به

 بوده است. dB ref 1 µPa 96 ثانیه 5برای مدت 
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پخش صوت  . شرایط سکوت )رنگ آبی( و(dB ref 1 µPa) سطح شدت صوت پیوسته در مقایسه با تیمار سکوتتوزیع طیفی  -4شکل 

 است. یافتهافزایشدر محدوده فرکانس یکسان  توجهیقابل طوربهدهد که سطح شدت صوت پیوسته )رنگ قرمز(. نمودار نشان می

آنالیزهای  پردازش اطالعات رفتاری و. 2-2

 آماری

 زبرا ماهی شناگری رفتاراز  شدهضبطهای فیلم

افزایش دقت بررسی شنای ماهی و همچنین  منظوربه

با کاهش سرعت ماهی جهت بررسی مکانی در ثانیه 

تبدیل  فریم بر ثانیه 10کاهش بزرگنمایی زمانی به 

 Logger Pro  (Vernier Softwareافزارنرم از شد.

& Technology, Beaverton, OR, U.S.A., 

version 3.6.0 )های رفتاری پاسخ جهت بررسی

ماهی شنای  سرعتشامل تعداد حرکت انفجاری و 

 .M.S افزارنرمدر  هادادهورود اطالعات و . استفاده شد

Excel 2016  با استفاده از  هاداده وتحلیلتجزیهو

ها با . نرمال بودن دادهگردیدانجام  SPSS 25 افزارنرم

ها با داده یو همگن Kolmogorov-Smirnovآزمون 

. سپس وجود گرفتقرار  موردبررسی Leveneآزمون 

ها با داده نیانگیم نیدار بیعدم وجود اختالف معن ای

 Measureگیری تکرارشونده )اندازه انسیوار زیآنال

ANOVA Repeated و با استفاده از آزمون چند )

جهت بررسی و مقایسه  .شد یابیارز Tukey ایدامنه

. سطح استفاده گردید Post Hocدرون تیمار از 

در نظر گرفته  >P 05/0 یبررس نیدار بودن در ایمعن

 شد.

 نتایج. 3

اثر صوت بر رفتار شناگری ماهی زبرا  دهندهنشاننتایج 

تعداد  ،با پخش تیمارهای صوتیکه  طوریبوده است. 

حرکت انفجاری ماهی در مقایسه با تیمار شاهد افزایش 

با پخش  در ادامه (.5شکل ) نشان داددار معنی

مدت اختالف سرعت شنای کوتاه ،تیمارهای صوتی

داری معنی طوربهماهی در مقایسه با تیمار شاهد 

(. همچنین تیمارهای 6شکل ) است افزایش پیدا کرده

دار معنی اختالفتیمار شاهد  در مقایسه باصوتی 

 است را نشان دادهدر ماهی زبرا  بلندمدتسرعت شنای 

 (.7شکل )

در تیمارهای ت انفجاری حرک، تعداد 5شکل با توجه به 

نسبت به تیمار داری را ، سطح معنیصوتی مختلف

. با این تفاوت که تیمارهای صوت دندهنشان میشاهد 

نسبت به تیمار  P≤01/0 داریمعنیپیوسته سطح 

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

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

به تیمار شاهد از خود نشان را  P≤001/0 داریمعنی

تعداد حرکت انفجاری برای مشاهده مقادیر )دهند می

 .(شود رجوع 1جدول در تیمارها به 

 
 تغییرات (4)درجه آزادی= (P =*** ،001/0≥P≤01/0)**=  ( یک دقیقه در معرض صوتn=30)ماهی انفجاری  حرکتتعداد  -5شکل 

 .(1±) استاندارد خطای

 مدتکوتاه، اختالف سرعت شنای 6شکل با توجه به 

در بازه زمانی پنج ثانیه در تیمارهای صوتی سطح 

را نسبت به تیمار شاهد نشان  P≤001/0داری معنی

اما در مقایسه اختالف سرعت شنای  ؛دهندمی

در بازه زمانی پنج ثانیه در تیمارهای صوتی  مدتکوتاه

( P>05/0دهند )نمیداری را نشان باهم سطح معنی

 مدتکوتاهاختالف سرعت شنای )برای مشاهده مقادیر 

 .رجوع شود( 1در تیمارها به جدول 

 
 استاندارد خطای تغییرات (4( )درجه آزادی= P≤001/0ثانیه )***=  5( در بازه زمانی n=30میزان اختالف سرعت شنای ماهی ) -6شکل 

(±1.) 
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 بلندمدتسرعت شنای  اختالف، 7شکل به  توجه با

( در مقایسه با تیمار CSپیوسته ) در تیمار صوتیماهی 

(. P≤05/0دهد )داری را نشان می، سطح معنیشاهد

صوتی ناپیوسته منظم با سرعت تناوب تند ولی تیمار 

 داریمعنیاختالف در مقایسه با تیمار شاهد  (1:1)

در  طورهمین .(P≤01/0دهد )نشان میدیگری را 

صوتی تیمارهای  قرارگیریدر معرض صوت  مقایسة

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

 داریمعنیاختالف  ( با تیمار شاهد7-1:1نامنظم )

001/0≥P  .نتایج عدم  حالبااینمشاهده شد

در مقایسة تیمارهای صوتی مختلف با  داریمعنی

مشاهده برای )( P>05/0) دهدیکدیگر را نشان می

 1جدول به  در تیمارها بلندمدتمقادیر سرعت شنای 

 .(شود رجوع

 
 (P،  =**01/0≥P =* ،05/0≥P≤001/0)***=  در بازه زمانی یک دقیقه( n=30ماهی ) بلندمدت سرعت شنای اختالفمیزان  -7شکل 

 .(1±) استاندارد خطای تغییرات (4)درجه آزادی= 

 

 بلندمدتو سرعت شنای  مدتکوتاهتعداد حرکت انفجاری، سرعت شنای  شامل مقادیر بررسی رفتاری شناگری ماهی زبرا -1جدول 

در مواجه با پنج تیمار صوتی  بلندمدتو سرعت شنای  مدتکوتاه. تغییرات تعداد حرکت انفجاری، سرعت شنای میانگین( ± انحراف معیار)

 .باشدمی مالحظهقابلکامل در این جدول  طوربه

1:1-7 1:4 1:1 CS AN های رفتاریشاخص 

64/2 ± 71/2  39/2 ± 43/2  91/2 ± 75/2  96/2 ± 32/2  00/0 ± 00/0  ماهی تعداد حرکت انفجاری 

26/2 ± 76/4  79/1 ± 44/4  72/3 ± 03/6  10/3 ± 61/5  95/0 ± 06/2  (cm/s) مدتکوتاهسرعت شنای  

89/1 ± 92/3  46/1 ± 89/3  78/1 ± 91/3  23/2 ± 79/3  84/0 ± 17/2  (cm/s) بلندمدتسرعت شنای  
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 گیرینتیجهبحث و . 4

ماهی زبرا  شناگری رفتار هایشاخصدر این آزمایش 

سرعت اختالف تعداد حرکت انفجاری ماهی، از قبیل 

اختالف و  ثانیه( 5زمانی  )در بازه مدتکوتاهشنای 

در مواجهه با )یک دقیقه(  بلندمدتسرعت شنای 

 موردو ناپیوسته پیوسته با الگوهای زمانی اصوات 

نتایج حاصل از آن نشان داد که قرار گرفت.  بررسی

( anxiety)که بیانگر اضطراب تعداد حرکت انفجاری 

در  ،باشدمی های آبزیانماهی زبرا و سایر گونه در

داری را نسبت معنی اختالفتیمارهای صوتی مختلف، 

البته این . (5شکل ) دهدبه تیمار شاهد نشان می

داری را تغییرات در بین تیمارهای صوتی تفاوت معنی

 ،نتایجدر بخش دیگری از همچنین نشان ندادند. 

 بلندمدتو  6شکل  مدتکوتاهسرعت شنای اختالف 

تیمار  نسبت بهتیمارهای صوتی تمامی در  7شکل 

البته این تغییرات در بین تیمارهای  دار بود.شاهد معنی

در این بخش،  داری را نشان ندادند.صوتی تفاوت معنی

ابتدا در خصوص تعداد حرکت انفجاری و سپس سرعت 

شنای ماهی اقدام به مقایسه نتایج آزمایش حاضر با 

های مطالعات مشابه بر این گونه و سپس با سایر گونه

های احتمالی در این زمینه وده و علت تفاوتماهی نم

 دهیم.قرار می موردبحثرا 

است  غیرارادییک عمل انفجاری پاسخ رفتاری حرکت 

های های مغزی سلولکه توسط یک جفت از نرون

در بخش میانی ( the Mauthner (M-) cells) ماوتنر

گیری نقش و در فرایند تصمیم شودمغز کنترل می

 ,.Eaton et al., 1977; Eaton et al) ای دارندعمده

1991; Zottoli, 1977) . افزایش شدت صوت موجب

مغز ماوتنر در  غیرارادیهای بروز پاسخ توسط سلول

 غیرارادیشده و منجر به بروز نوعی پاسخ فرار  میانی

حرکت انفجاری و  افزایش تعدادگردد. در ماهی می

در  پخش صوت با شروعمدت ماهی سرعت شنای کوتاه

های رفتاری پاسخموجب  ،تیمارهای صوتی مختلف

 .شودمیترس و اضطراب در این گونه مرتبط با 

مطالعات قبلی نشان داده است که پخش صوت باعث 

های حرکت انفجاری در افزایش شتاب حرکتی و پاسخ

 Neo et al., 2015; Shafiei Sabet) ماهی زبرا شد

et al., 2015).  2015البته شفیعی ثابت و همکاران 

اختالف تعداد حرکت انفجاری گزارش کردند که تفاوت 

-1های صوت پیوسته و صوت متناوب تند )بین تیمار

 دار نبوده است که با نتایج این( با تیمار شاهد معنی1

همخوانی ندارد. علت این تفاوت در بروز مطالعه 

تواند به دلیل مرتبط با استرس میرفتارهای شناگری 

تفاوت در میزان شدت صوت زمینه قبل از آزمایش، 

های و همچنین تفاوتماهیان شرایط نگهداری مختلف 

 در ماهی زبرا باشد خصوصیات فردیژنتیکی و 

(Shafiei Sabet, 2017a, 2017b) .  

مطالعات سایر محققین نشان داده است که سایر 

پاسخی مشابه رفتار حرکت  نیزماهیان های گونه

ماهی قنات اند. ناگهانی به پخش صوت نشان داده

خاره و ماهی سه (Phoxinus phoxinus) اروپایی

(Gasterosteus aculeatus ) همچنین افزایش

داری در تعداد حرکت انفجاری در مواجهه با معنی

صوت از خود نشان دادند که با نتایج این تحقیق 

 ;Purser & Radford, 2011) مشابهت دارد

Voellmy et al., 2014 .) پاسخ رفتاری حرکت

انفجاری در آغاز پخش ناگهانی صوت یک ویژگی 

که در شرایط ماهیانی های مشترک رفتاری در گونه

البته باشد. شوند میاسارت و آزمایشگاهی نگهداری می

توانند شرایط طبیعی نیز میدر محیط باز و ماهیان 

ترس و اضطراب را از خود با های رفتاری مرتبط پاسخ

 Staaterman et al., 2020; Neo et) نشان دهند
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al., 2016) .Spiga  که  بیان نمودند 2017و همکاران

نیز  Dicentrarchus labraxماهی باس اروپایی 

پیوسته تیمار صوتی  در انفجاری بیشتریحرکت  دتعدا

)شاهد( نشان داده نسبت به تیمار کنترل و ناپیوسته 

 است.

پاسخ  یک طعمهماهیان حرکت انفجاری توسط  

شکارگری -رفتاری جهت افزایش بقا در روابط شکار

(. Webb, 1986; Shafiei Sabet, 2017aباشد )می

توانند از طریق اثرگذاری بر قدرت اصوات می

گیری و چگونگی ارزیابی خطر توسط گونه تصمیم

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

 رفتن تمرکز، موجب عدم پاسخ متناسب با خطر شوند

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

 طوربهتواند سطوح صوت می بیان شده است که افزایش

ک خطر توسط ماهی گونه شکار را مختل بالقوه در

رفتارهای . (Slabbekoorn et al., 2010)نماید 

و  غیرارادی هایپاسخمرتبط با ترس و اضطراب 

باشد میمرتبط  بالقوه خطرحضور به امکان  اکتسابی

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

در شرایط ماهیان های رفتاری پاسخکیفیت و کمیت 

مدت و شدید کوتاههای اسارت و آزمایشگاهی به محرک

که در محیط باز و طبیعی ماهیانی به  زا نسبتاسترس

کاهش  کهطوریبهباشد کنند متفاوت میزندگی می

های رفتاری را در محیط باز و شرایط طبیعی پاسخ

 (.Malavasi et al., 2004) شودموجب می

های رفتاری، افزایش سطوح صوت عالوه بر پاسخ

در شرایط  های فیزیولوژیکتواند در بروز پاسخمی

 تأثیرگذارنیز ماهیان آزمایشگاهی و زیستگاه طبیعی 

و  Radford و 2017و همکاران  Spiga. مطالعه باشد

که پخش صوت بر تعداد  هنشان داد 2016همکاران 

بر میزان  درنتیجهها و آبشششدن دفعات باز و بسته 

 Dicentrarchusماهی باس اروپایی تهویه آبششی 

labrax  داری معنی تأثیرنسبت به تیمار شاهد

خواهی توسط این میزان افزایش اکسیژناند. داشته

بششی آماهی باس اروپایی که با افزایش میزان تهویه 

همراه است های آبششی و بسته شدن سرپوش و باز

 باشد.بیانگر افزایش میزان سطوح استرس می

Santulli  ان دادند که نش ،1999و همکاران

های بیوشیمیایی خونی شامل کورتیزول و پارامتر

 Dicentrarchusگلوکز در ماهی باس اروپایی 

labrax های صوتی نسبت به تیمار شاهد تیمار در

و همکاران  Staaterman افزایش نشان داده است.

که تیمارهای صوتی ناشی از بیان نمودند  2020

های انسانی در محیط طبیعی نیز پتانسیل فعالیت

ماهیان اثرگذاری بر فیزیولوژی مرتبط با استرس در 

که میزان هورمون های مرجانی را دارند طوریصخره

کورتیزول در تیمارهای صوتی نسبت به تیمار شاهد 

 داشته است.داری افزایش معنی

بر ماهی زبرا، الگوهای صوتی  شدهانجامدر آزمایش 

داری بر سرعت شنای ماهی در معنی تأثیر ،مختلف

مطالعه مقایسه با تیمار شاهد داشته که با مشاهدات 

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

Shafiei Sabet et al., 2016a; Neo et al., 

در مقایسه  2015و همکاران  Neo(. در آزمایش 2015

افزایش سرعت شنای ماهی با تیمار شاهد همانند نتایج 

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

بیشتری نسبت داری معنیاختالف و میانگین سرعت 

 ،با پخش صوت طورهمین. است به سایر تیمارها داشته

از سرعت شنا در گونه ماهی  داریمعنیاختالف سطح 

 ایننتایج  ابمشاهده شد که  Gadus morhuaکاد 

 ,.Hangard et alداشته است ) مطابقت مطالعه

 بأسسرعت شنای ماهی  ینةزم درهمچنین (. 2003
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اختالف نیز  (Dicentrarchus labraxاروپایی )

 Neo) مشاهده شدنسبت به شرایط سکوت داری یمعن

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

 دو گونهاثر صوت بر رفتار شناگری  اییسهمقابررسی 

 Haplochromisماهی سیچالید دریاچه ویکتوریا )

piceatus و )( ماهی زبراDanio rerio نشان دادند )

منجر به کاهش سرعت  ،پخش تیمارهای صوتی که

سیچالید ویکتوریا و افزایش سرعت شنای شنای ماهی 

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

علت تفاوت در سرعت شناگری ماهی سیچالید 

ای، گونهخصوصیات ط به تواند مربوویکتوریا می

 اشد.ب شرایط زیستگاهی و ژنتیکی هایویژگی

های فعالیت جهیدرنتافزایش سططططوح صطططوت زمینه 

س سترسیک عامل  عنوانبهتواند میی ناان  شناختهزا ا

سری و منجر به شده ها فعالیت در یهایتغییر بروز یک

 ,Mendl)گردد آبزیان های و الگوهای شطناگری گونه

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

آزمایشططگاهی بوده و و  شططدهکنترلمطالعه در شططرایط 

 با های طبیعی بایدتفسطططیر نتایج با شطططرایط محیط

های مختلف زیسططتگاهی و توجه به محدودیت احتیاط

های مشاهده شده . الگوگیرد و رفتاری هر گونه صورت

عامل  عنوانبهرفتاری در واکنش به تیمارهای صططوتی 

مدت زمانی این های کوتاهدر دوره ژهیوبهزا اسطططترس

های های طبیعی و در سطططایر گونهپژوهش در محیط

ست. آلودگیماهیان  شده ا شاهده  صوتی های هم م

سترس عنوانبه مدت های زمانی کوتاهزا در دورهعامل ا

ند عث بروز بد نتوانمدت میو بل اختالل تغییرات و ا

و شطططده بزیان آهای طوح انفرادی گونهرفتاری در سططط

سترده شته اثرات گ ستم دا سی تری بر جوامع یک اکو

بررسطططی اثرات  ینةدرزم یمطالعات بیشطططتر د.نباشططط

و  انبر ماهیمدت آلودگی صطططوتی مدت و بلندکوتاه

شنهاد  ست و شود میسایر آبزیان پی تا بتوان درک در

ها در ی از اثرات بالقوه این دسطططته از آالیندهترکامل

 .های آبی داشتزیستگاه
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