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 مقدمه

های انسانی بر ایش تغییرات محیطی ناشی از فعالیتدلیل افزبه       

تغییرات محیط  ها بهچگونه گونه کهشناخت این دریایی، هایاکوسیستم

 باشد. در حال حاضر کوسهدهند، بسیار مهم میشان پاسخ میزیست

سری آرایه از تهدیدات انسانی مخصوصأ ماهیان با یکماهیان و سفره

و  Knip؛ 2014و همکاران،  Dulvyتند )در نواحی ساحلی، مواجه هس

 (. شدت توسعه نوار ساحلی از قبیل الیروبی، ساخت2010همکاران، 

ها و ها به مقیاس وسیع تغییر زیستگاهساز و از بین بردن زیستگاه و

؛ 2006و همکاران،  Lotzeها مرتبط دانسته شده است )نابودی آن

Edgar  ،باشد که اثرات هم می(. ذکر این نکته م2000و همکاران

ماهیان ماهیان و سفرههای تغییر یافته برای کوسهبرداری زیستگاهبهره

کند گونه مطالعات مشخص میباشد. در مجموع، اینلزومأ منفی نمی

های انسانی پتانسیل برای تغییر که چگونه تغییرات ناشی از فعالیت

اب زیستگاه و محیطی را دارند و بر روی سالمتی، انتخشرایط زیست

 اکولوژی پراکنش ماهیان غضروفی هم تاثیر مثبت و هم منفی دارند.

ماهیان در شبکه ماهیان و سفرهاهمیت نقش شکارچیان از قبیل کوسه

های ساحلی و اقیانوسی در سراسر دنیا برای محققین اکوسیستم غذایی

و همکاران،  Barria؛ 2018و همکاران،  Rastgooروشن شده است )

(. بنابراین ضروری است که 2014و همکاران،  Bornatowski؛ 2015

 عوامل مرتبط با انتخاب زیستگاه برای هرگونه شناخته شوند. همان

گونه که جابجایی و پراکنش نقش بسیار مهم در اهمیت و استفاده 

شناخت  کند،می بازی ماهیانسفره و ماهیانکوسه برای مهم هایزیستگاه

زیستی عامل جابجایی و انتخاب زیستگاه های غیرکه چه فاکتوراین

ها تواند اطالعات ضروری را برای اکولوژی پراکنش گونههستند می

ها و های با ارزش را برای مدیریت موفق این گونهفراهم کند و داده

زیستگاهشان را نشان دهد. سه گونه از ماهیان غضروفی شامل کوسه 

از جنس  Iago omanensis (Norman, 1939)چشم درشت  درنده ماهی

Iago خانواده و Triakidae، منقوط گیتارماهی annandalei Rhinobatos 

Norman, 1926  از جنسRhinobatos  و خانوادهRhinobatidae  و

از جنس Torpedo sinuspersici Olfers, 1831  مرمریسپرماهی برقی

Torpedo  و خانوادهTorpedinidae ای صید ضمنی هترین گونهاز مهم

دلیل عدم ارزش باشند که معموأل بعد از صید بهعمان میدر دریای

شوند. اگرچه هر سه گونه تمایل به اشغال تجاری به دریا ریخته می

های محیطی بر های یکسان دارند، اما پیرامون اثر فاکتورزیستگاه

ها در یک زیستگاه زیستی بین آنانتخاب زیستگاه و مکانیسم هم

( اختالف 1396العاتی وجود ندارد. برای مثال، راستگو و ولی نسب )اط

ها را یکی از در رژیم غذایی و سطح پائین رقابت غذایی بین این گونه

گزارش کردند. بنابراین مطالعه حاضر  هابین آن زیستیهم هایمکانیسم

با هدف بررسی اثرات نسبی فاکتورهای محیطی بر پراکنش و انتخاب 

 در سه گونه ماهی غضروفی مذکور انجام شد. زیستگاه

 

 هامواد و روش

ها در طی یک گشت دریایی از مهر ماه لغایت آوری نمونهجمع       

های بستر روب از نوع کالس از ترکیب صید ترالر 1396آبان ماه سال 

متر و   50عمان انجام شد. طول طناب باالیی تورفردوس در دریای

متر )گره تا گره مقابل( میلی 80سمت کیسه آن چشمه ساک تور در ق

های استان سیستان کشی از آبایستگاه ترال 51برداری از بود. نمونه

متر متغیر بود  70تا  10برداری از عمق نمونهو بلوچستان انجام شد و 

 (. 1)شکل 

قبیل درجه حرارت )درجه سلسیوس(،  از محیطی هایفاکتور ثبت       

(، اکسیژن محلول Practical Salinity Unit ،)واحد شوری عملی شوری

، (، کدورت )واحد نفلومتریک فورمازینPPM )قسمت در میلیون

Formazin Nephelometric Unit،) کلروفیل a بر مترمکعب(،  گرم)میلی

متر( و عمق )متر( با استفاده هدایت الکتریکی )میکروزیمنس بر سانتی

انجام شد. کار  CTD (Conductivity Temperature Depth)از دستگاه 

شناسایی چگونگی تغییر رسانایی و دما در ستون آب در  CTDاصلی 

محلول  گیری هدایت الکتریکیاندازه رسانایی که باشدارتباط با عمق می

منظور پس از استقرار کشتی در ایستگاه در هر ایستگاه است. بدین

با استفاده از طناب و وینچ  CTDریزی، دستگاه مورد نظر و قبل از تور

به عمق مورد نظر فرستاده شد و یک برش از سطح تا عمق برای 

گذاری های ذکر شده ثبت گردید. جهت آنالیز مقدار تاثیرفاکتور

های های مورد مطالعه، از فاکتورمحیطی ثبت شده بر گونه هایفاکتور

محیطی ثبت شده در چندین متر نزدیک به بستر میانگین گرفته شد 

 (. 2010و همکاران،  Craigها استفاده گردید )و در آنالیز

 

 
برداری شده برای سه گونه از های نمونه: موقعیت ایستگاه1شکل

1396فی در دریای عمان، سال ماهیان غضرو
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: سه گونه از ماهیان غضروفی بررسی شده در مطالعه 2شکل 

 ،Iago omanensis ونهگ A:) 1396عمان، سال حاضر در دریای

 B:  گونهRhinobatos annandalei ،C:  گونهTorpedo sinuspersici) 
 

جایی که محدودیت روش آماری این است که اثرات از آن       

گرفته شد  Lnهای محیطی های محیطی خطی هستند، از متغیرداده

 س جهتـشوند. سپ داده خطی نمایش صورتمحیطی به تا اثرات عوامل

های فیزیکی در انتخاب زیستگاه برای هر یک ترین فاکتورتعیین مهم

 Canonical) مورد مطالعه از روش تحلیل تطبیقی متعارفی هایگونه از

correspondence analysis)  یکی از استفاده گردید. این روش

چندمتغیره بوده و هدف آن تعیین ارتباط  تحلیل یهاروش ترینلمتداو

ی هاچندبعدی است. در بسیاری از مطالعه خطی بین متغیرهای

 کننده بینیی پیشهاتوان به دو دسته متغیرآماری، متغیرها را می

. تحلیل تطبیقی بندی نمودو متغیرهای پاسخ )وابسته( طبقه مستقل()

 برای بررسی وابستگی بین دو گروه متغیرروشی است که  متعارفی

عنوان ابزاری برای از این روش بهچنین همگیرد. مورد استفاده قرار می

. شودحجم اطالعات مورد بررسی در محاسبات استفاده می کاهش

جهت تعیین بهترین مدل برای بیان عوامل موثر بر انتخاب زیستگاه 

استفاده گردید.  Anova Permutation testدر سه گونه مورد مطالعه از 

ها بعد سازی اثرات عوامل محیطی بر پراکنش گونهسپس برای مدل

 GAM (Generalized additive model)مرتبه تکرار از مدل  1000از 

(. 2017و همکاران،  Cortés ؛2018 همکاران، و Salarpouri) شد استفاده

 خطی ازصورت یک مدل خطی تعمیم یافته است که به GAMمدل 

کند. این بینی میبینی وابسته توابع ناشناخته را پیشهای پیشمتغیر

های های خطی تعمیم یافته با مدلمدل خواص برای ایجاد در اصل مدل

اند. آماره مورد استفاده برای انتخاب بهترین مدل، شده افزودنی طراحی

 مارهآ و (AIC=Akaike Information Criterion) معیار آگاهی آکایک

 (GCV=Generalized Cross-Validation اعتبارسنجی متناوب عمومی

(statistic باشد.می AIC آماری برای  هایمدل نسبی کیفیت گیریاندازه

ها برای ای از مدلبا توجه به مجموعه .ای استیک مجموعه داده

های دیگر را کیفیت هر مدل را نسبت به هر یک از مدل AICها، داده

و  AICسازی در هر دو کند. انتخاب مدل براساس کمینهمی برآورد

GCV گونه مشخص  مدل و برای میزان شایستگی برای هر بهترین برای

(. 2017و همکاران،  Cortés؛ 2018و همکاران،  Salarpouriگردید )

 Veganبا استفاده از پکیج  Rافزار تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم

 یافته عمومیهای تعمیمبرای مدل GAMPackageو پکیج  CCAبرای 

(GAM) .انجام شد 
 

 نتایج
عدد نمونه از سه ماهی غضروفی مورد  563در مجموع تعداد        

 ارائه شده است.  1ها در جدول سنجی آنکه زیست مطالعه صید گردید
 

 1396سنجی سه گونه از ماهیان غضروفی در دریای عمان، سال : زیست1جدول 

نشان داد که عمق آب از  CCAنتایج مربوط به آنالیز اکتشافی        

باشد. در طرف می I. omanensisعوامل تاثیرگذار بر پراکنش گونه 

 و کدورت بر پراکنش گونه aدیگر، عوامل محیطی کلروفیل 

R. annandalei در حالی که پراکنش گونه ،تری داردتاثیر بیش 

T. sinuspersici های محیطی کتورمتاثر از فاpH شوری و اکسیژن ،

دست آمده از چنین مقادیر ویژه به(. هم3باشد )شکل محلول می

 7/78و  2/84ترتیب به 2و  1نیز نشان داد که محور  CCAآزمون 

نتایج دهد. ها را نشان میبستگی بین عوامل محیطی با گونهدرصد هم

 Anovaا روش مرتبه تکرار ب 999بستگی نیز با استفاده از هم

Permutation test داری نشان داد که محور اول و دوم تاثیر معنی

دهد ارزش ویژه محاسباتی یا همبستگی در این دارند که نشان می

(. 2باشد )جدول دار در توجیه تغییرات سهیم میمحور به شکل معنی

چنین در مورد عوامل محیطی نیز نتایج نشان داد که به استثنای هم

 امل محیطی کدورت و عمق، سایر عوامل محیطی نیز تاثیر دو ع

باشد ها میدهنده ارزش محاسباتی آنداری دارند که نشانمعنی

 (.2)جدول 

 جنس ادتعد گونه

 متر(طول کل )سانتی

دامنه طولی 

 متر()سانتی

 انحراف معیار

 میانگین ±

Iago omanensis 120 30  ،6/40 8±/9 29-68 ماده 90نر 

Rhinobatos annandalei 336 123  ،5/54 0±/83 23-83 ماده 213نر 

Torpedo sinuspersici 107 32  ،9/34 1±/35 16- 61 ماده 30نر 
     

https://link.springer.com/article/10.1007/BF00877430
https://link.springer.com/article/10.1007/BF00877430
https://link.springer.com/article/10.1007/BF00877430
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 های محیطی و محورهای متغیربار تکرار برا 999بستگی با : نتایج هم2جدول 

 

P-value F-ratio فاکتورهای محیطی 

000/0  3/46  درجه حرارت 

000/0  1/11  اکسیژن محلول 

000/0  0/9  شوری 

000/0  5/7  pH 

000/0  4/7  aکلروفیل  

001/0  4/9  هدایت الکتریکی 

845/0  1/0  کدورت 

805/0  2/0  عمق 

000/0  6/61  1محور  

000/0  4/39  2محور  
   

AIC  ها در صورت گونهبود که به 7/95بهترین مدل دارای مقدار

اکسیژن  ،شوری ،pH ،هدایت الکتریکی ،ترتیب درجه حرارتمقابل به

جزئیات  3چنین در جدول به دست آمد. هم aکلروفیل  و محلول

 مربوط به بهترین مدل ارائه شده است.
 

 های محیطییرها و متغ: نتایج بهترین مدل بین گونه3جدول 

 

P-value F محیطی فاکتورهای 

005/0 63/8 pH 

 اکسیژن محلول 55/8 005/0

 aکلروفیل  65/7 005/0

 شوری 57/5 030/0

 درجه حرارت 93/3 025/0

 هدایت الکتریکی 32/3 035/0
   

برای هر گونه دارای وضعیت متفاوتی بود که  GAMنتایج مدل        

بر روی پراکنش  aاست. عامل محیطی کلروفیل ارائه شده  4در جدول 

داری نشان داد. این عامل محیطی، تاثیر معنی I. omanensisگونه 

 دهد. برای گونهها را پوشش میدرصد واریانس داده 8/24مجموعأ 

R. annandalei  عوامل محیطی اکسیژن محلول، کلروفیلa درجه ،

دست آمد که هگذار بیرعنوان عوامل تاثحرارت و هدایت الکتریکی به

دهد. در دیگر سو، پراکنش درصد واریانس داده را پوشش می 1/47

الکتریکی  هدایت و حرارت درجه تاثیر تحت تربیش T. sinuspersiciگونه 

ها را پوشش دادند درصد واریانس داده 1/20بود که این دو فاکتور 

رتیب برای تبه GAMدر مدل  GCVو  AICترین مقدار (. کم4)جدول 

دست آمد که نشان به 3/3و  4/264با مقدار  T. sinuspersiciگونه 

های دهنده وضعیت بهتر مدل برای گونه مذکور نسبت به سایر گونه

 (.4باشد )جدول مورد مطالعه می
 

های مورد مطالعه در دریای برای گونه GAM: نتایج مدل 4جدول 

، T، اکسیژن محلول؛ O2ppm؛ a، کلروفیل Chlo) 1396، سال عمان

 ، عمق(Depthدرجه حرارت؛ 
آماره عمومی 

متناوب 

 اعتبارسنجی

معیار 

آگاهی 

 آکایک

درصد 

پوشش 

 واریانس

های محیطی )سطح متغیر

 داری(معنی
 گونه

1/31 6/409 8/24 Chlo ( 099/0 ) I. omanensis 

6/47 1/437 1/47 O2ppm ( 000/0 ), Chlo 

( 002/0 ), T( 009/0 ), Cond 

( 009/0 ) 

R. annandalei 

3/3 4/264 1/20 T ( 079/0 ), Cond ( 083/0 ) T. sinuspersici 

 

 دار بر پراکنش گونههای محیطی معنیروند تغییرات فاکتور       

I. omanensis  نشان داد که کلروفیلa  میلی  6/0تا  2/0در دامنه بین(

ن گونه گذاری در انتخاب زیستگاه ایترین اثرگرم بر متر مکعب( بیش

 (.4دارند )شکل 

 5/54تا  20از طرفی روند تغییرات اکسیژن محلول در دامنه بین        

(ppm کلروفیل ،)a  (، گرم بر متر مکعب)میلی 1تا  3/0در دامنه بین

 
های محیطی و سه گونه ماهی براساس فاکتور CCA: نمودار 3شکل 

 1396، سال غضروفی در دریای عمان
 

 
 براساس فاکتور I. omanensisبرای گونه  GAM: نمودار4شکل 

 (a: کلروفیل Chlo) 1396، سال دریای عمانر محیطی د
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 الکتریکی درجه سلسیوس و هدایت 24تا  6/22درجه حرارت در دامنه 

ترین تاثیر در انتخاب زیستگاه برای بیش 5/54تا  4/52در دامنه بین 

 (.5را نشان داد )شکل  R. annandaleiگونه

دار بر های محیطی معنیدر دیگر سو، روند تغییرات فاکتور       

نشان داد که درجه حرارت  T. sinuspersiciانتخاب زیستگاه در گونه 

دایت درجه سلسیوس و به همراه ه 3/23تا  1/22در دامنه بین 

گذاری در انتخاب ترین اثربیش 5/54تا  4/52الکتریکی در دامنه بین 

 (.6زیستگاه در این گونه دارند )شکل 

 حثب
ضر اهمیت برخی از عوامل محیطی بر انتخاب زیستگاه حا مطالعه       

و پراکنش سه گونه از ماهیان غضروفی همزیست در دریای عمان را 

 Iagoهای کند. نتایج نشان داد که انتخاب زیستگاه در گونهآشکار می

omanensis  وRhinobatos annandalei  با میزان کلروفیلa  موجود

های باالیی در ستون aیزان کلروفیل در محیط ارتباط دارد. اگرچه م

تواند با این واقعیت توضیح داده شود که تر است، میبدنه آبی بیش

گیرد تاثیر قرار می تحت عمیق نیز هایدر آب aکلروفیل احتماأل غلظت 

(. 2010و همکاران،  Webbشود )و موجب پویایی اکوسیستم می

، فراوانی و مشاهده مکانی های مهم بر پراکنشنیز از فاکتور aکلروفیل 

در یک گونه از سپرماهیان در دریای مدیترانه گزارش شده است 

(Navarro  ،که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد. 2016و همکاران )

( انتخاب 2010و همکاران ) Craigاین درحالی است که در مطالعه 

مکزیک  در خلیج (Rhinoptera bonasus) گاوی پوزه زیستگاه سپرماهی

موجود در سطح ارتباط نشان داد که این موضوع  aبا مقدارکلروفیل 

دهنده حضور گونه مورد مطالعه در مناطق با تولیدات تواند نشانمی

، Haedrichو  Kendall؛ 2016و همکاران،  Navarroباشد )باال می اولیه

درطول  a(. از طرفی، اگرچه در مطالعه حاضر میزان کلروفیل 2006

ها برداری بررسی شد، بررسی فراوانی گونهه پائیز در منطقه نمونهدور

چنین باشند و یا هم aهای کلروفیل ممکن است زمانی که بین پیک

موجود باشد، ممکن است نتایج را تحت  کنندگانمنابع برای مصرف

(. اکسیژن محلول از 2015و همکاران،  Navarroتأثیر قراردهد )

بود. اگرچه  R. annadaleiگذار در پراکنش گونه  های مهم و اثرفاکتور

مطالعات نسبتأ اندکی با هدف نقش اکسیژن محلول بر اکولوژی 

 پراکنش ماهیان غضروفی انجام شده است، اما اثرات این فاکتور 

 Speers؛ 2016و همکاران،  Navarroزیستی هم بر پراکنش )غیر

Roesch  ،؛ 2012و همکارانBernal  ،؛ 2012و همکارانEspinoza  و

؛ 2016؛ 2015و همکاران،  Navarroبر فراوانی ) هم و (2011همکاران، 

Heithaus  ،ماهیان و سپر ( چندین گونه از کوسه2009و همکاران

ماهیان مشخص شده است که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد. 

اب عنوان یک عامل برای انتخهر حال، ذکر این نکته مهم است که بهبه

هایی ترین تاثیر را بر روی گونهزیستگاه، اکسیژن محلول احتماأل بیش

برداری های با سطح اکسیژن نسبتأ پایین بهرهدارد که از زیستگاه

(. 2014و همکاران،  Schlaff؛ 2016و همکاران،  Navarroکنند )می

در مقابل مطالعاتی که تغییر مکان را در پاسخ به تغییرات در غلظت 

اند که ن محلول بررسی کرده اند، چندین مطالعه نیز نشان دادهاکسیژ

ها یک درجه تحمل در نوسانات سطح اکسیژن محلول را برخی گونه

و  Nilsson؛ 2012و همکاران،  Speers-Roeschدهند )نشان می

 

 
براساس فاکتورهای  R. annandalei برای گونه GAM: نمودار 5شکل 

: Chlo: اکسیژن محلول، O2ppm) 1396دریای عمان، سال ر محیطی د

 : هدایت الکتریکی(Cond: درجه حرارت، a ،Tکلروفیل 
 

 

 
براساس فاکتور محیطی  T. sinuspersiciبرای گونه  GAM: نمودار 6شکل 

 : هدایت الکتریکی(Cond: درجه حرارت، T) 1396دریای عمان، سال ر د
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Renshaw ،2004 ؛Routley  ،؛ 2002و همکارانWise  ،و همکاران

های ساکن نزدیک بستر، عنوان گونههای مورد مطالعه به(. گونه1998

در معرض شرایط خاص مقدار اکسیژن محلول نسبت به سطح قرار 

باشد رسد که این موضوع یک سازگاری طبیعی مینظر میدارند و به

که بهبود پاسخ فیزیولوژیک به شرایط خاص اکسیژن را استنباط 

برداری شان بهرهزیستدهد بهتر از محیطها اجازه میکند و به آنمی

(. 2002و همکاران،  Routley؛ Renshaw ،2004و  Nilssonکنند )

 Scalloped) سرچکشی شده در گونه کوسه مشاهده توانایی مشابه، برای

hammerheadshark) (Jorgensen  ،و سپر2009و همکاران ) ماهی

های کم ( در نفوذ به محیط2010و همکاران،  Craigپوزه گاوی )

ها به شکاری دسترسی تواند به این معنی باشد که این گونهمی اکسیژن

این، سطح ها دسترسی ندارند. بنابردارند که شکارچیان دیگر به آن

اکسیژن محلول ممکن است نقش مهمی را در اکولوژی پراکنش و 

ماهیان بازی کند، که ماهیان و سپرانتخاب زیستگاه در برخی کوسه

های جابجا شده، جهت حفظ سطح ی نمونهتواند از رواین موضوع می

ها برداری زیستگاهعنوان ابزاری برای بهرهاکسیژن محلول مناسب یا به

یا دسترسی به منابع غیرقابل دسترس برای دیگر شکارچیان که  و

و همکاران،  Schlaffشود، استنباط گردد )موجب کاهش رقابت می

را  R. annandalei جایی که عمده رژیم غذایی گونه(. از آن2014

دهد )راستگو و های ریز تشکیل میپوستان و مخصوصأ میگوسخت

توان نتیجه گرفت که زیست در مناطقی که (، می1396نسب، ولی

تواند به این گونه این امکان را بدهد تا از تر دارند میاکسیژن کم

       تری به آن دارند.منابعی تغذیه کند که دیگر شکارچیان دسترسی کم

 نتایج نشان داد که درجه حرارت و هدایت الکتریکی بر روی پراکنش

در  T. sinuspersiciو  R. annadalei هایگونه در زیستگاه انتخاب و

باشد. اثر درجه حرارت به گذار میهای محیطی دیگر تاثیرکنار فاکتور

مشخص ( Ectotherms) خوبی بر روی فیزیولوژی موجودات خونسرد

های مورد مطالعه نیز ( که گونه2012و همکاران،  Bernalت )شده اس

های فیزیولوژیک مهم در این دسته قرار دارند. نرخ متابولیسم و کارکرد

از قبیل هضم، رشد بدن و تولیدمثل با درجه حرارت داخلی بدن آبزی 

وسیله محیط اطراف گونه صورت مستقیم بهشود که بهمشخص می

 (Endothermic) ورد در مقابل موجودات خونگرمشود. این ممی کنترل

قرار دارد که توانایی کنترل درجه حرارت داخلی بدن خود را دارند و 

های گردشی ویژه به حفظ نرخ متابولیسم خود با استفاده از مکانیسم

و همکاران،  Donleyکنند تا گرمای بدن خود را حفظ کنند )کمک می

. با توجه با این موضوع، درجه (Graham ،2004و  Dickson؛ 2007

های متابولیکی و فیزیولوژیکی حرارت محیط نقش مهمی بر پروسه

کند. بنابراین، این مورد شاید عجیب خونسرد بازی می مهم برای آبزیان

باشد که برخی از سپر ماهیان و حتی کوسه ماهیان به تغییرات درجه 

(. جابجایی 2014 و همکاران، Schlaff) باشندمی حساس محیط حرارت

برای انتخاب یک زیستگاه دارای شرایط دمایی مناسب )برای مثال 

و  Thumsرفتاری( ممکن است برای تامین غذایی ) -تنظیم دمایی

و همکاران،  Matern؛ 2006و همکاران،  Sims؛ 2012همکاران، 

 Jirik؛ 2012و همکاران،  Speedمثلی )های تولید( و استراتژی2000

، Loweو  Hoisington؛ Lowe ،2007و  Hight؛ Lowe ،2012و 

ماهیان دارای اهمیت باشد. تنظیم ماهیان و کوسه( بین سپر2005

های جابجایی گونه مزایای زیستی بدهد که هزینه ممکن است به دمایی

باشد که سازی انرژی میرا جبران کند. این مزایا اغلب شامل ذخیره

مثل اختصاص تولید مانند بیولوژیک هایدیا دیگر کارکر در رشد تواندمی

(. استفاده از عادات تنظیم دمایی 2014و همکاران،  Schlaffیابد )

گاه و جابجایی به ای در انتخاب زیستعنوان یک استراتژی تغذیهبه

های سرد بعد از تغذیه می تواند به کاهش نرخ تخیله معدی درون آب

در چند گونه از ماهیان غضروفی  ذب ترکیبات غذاو افزایش کارایی و ج

؛ 2006و همکاران،  Sims؛ Bennett ،2011و  Di Santoکمک کند )

Matern  ،افزایش در کارایی جذب و ترکیب غذا و  .(2000و همکاران

دهد که چطور هایی هستند که نشان میای از مثلافزایش زمان تغذیه

داری دما جهت نگه ماهیان از تغییر مکان وابسته بهماهیان و سپرکوسه

و  Schlaffکنند )ای گونه استفاده میانرژی و تقویت موفقیت تغذیه

( 2018و همکاران ) Rastgoo(. از طرفی در مطالعه 2014همکاران، 

گزارش شد که  R. annadalei های خالی در گونهتعداد پائین معده

ای هدالیل آن نرخ متابولیسم، فرایند هضم و جذب، نوع طعمه و الگو

( 1396نسب )مطالعه راستگو و ولی در چنینهم شد. بیان ایتغذیه زمانی

های ریز بود. بنابراین درصد میگو 97رژیم غذایی این گونه شامل 

گاه متاثر از درجه حرارت محیط توان احتمال داد که انتخاب زیستمی

ای از های تغذیهبه عواملی مانند استراتژی R. annandaleiدر گونه 

بیل تامین مواد غذایی و شکارگری، کاهش نرخ متابولیسم، ذخیره ق

انرژی، افزایش در کارایی جذب و ترکیب غذا، کاهش نرخ تخیله معدی 

 های مهم مرتبط باشد. در طرف دیگر، هدایت الکتریکی از فاکتور

گاه ماهیان غضروفی که در مورد اثر این فاکتور بر انتخاب زیست باشدمی

رسد نظر میرنگ است و بهی وجود دارد و در منابع کممطالعات اندک

عامل محیطی احتماأل در کنار سایر عوامل محیطی ممکن  تغییرات این

ها نقش داشته باشد و نقش آن باید گاه گونهاست در انتخاب زیست

عالوه بر عوامل محیطی، نشان داده شده  تر مورد توجه قرار گیرد.بیش

گاه و تغییر رفتار اکتور زیستی موجب انتخاب زیستاست که چندین ف

نظر تر، بهصورت جزئیشوند. بهماهیان میماهیان و سپردر بین کوسه

و همکاران،  Navarroها )رسد تراکم صید و در دسترس بودن آنمی

؛ 2006و همکاران،  Torres؛ 2006و همکاران،  Shepard؛ 2016

Heithaus شکارچیان ) از هیزپر و (2002 همکاران، وHeithaus 
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، Hueterو  Heupel؛ 2007و همکاران،  Collins؛ 2009و همکاران، 

ها اثرگذار گاه در بسیاری از گونه( بر الگوهای انتخاب زیست2002

ایج مطالعات پیشین در دریای عمان ق نتابراین، بر طبباشد. بنمی

یط و در دسترس رود که فراوانی ماهیان استخوانی در محانتظار می

 T. sinuspersiciو  I. omanensisهای ها برای دو گونهبودن آن
( و فراوانی 2018و همکاران،  Rastgoo؛ 1396نسب، )راستگو و ولی

زیستی عنوان عوامل مهم غیرسایر موجوات بنتیک از قبیل میگو به

( در انتخاب 2018و همکاران،  Rastgoo) R. annadaleiبرای گونه 

گاه چندین گونه از کوسه زیست گاه موثر باشد. برای مشابه، انتخابزیست

ها خوار به تجمعات متراکم پالنکتونماهیان پالنکتونماهیان و سپر

، Millerو  Priede؛ 2012و همکاران،  Jaineمرتبط دانسته شده است )

چنین هم (.Quayle، 1998و  Sims ؛2006 و همکاران، Shepard ؛2009

 Gray smooth) ی مکانی در فراوانی کوسه درنده خاکستریهاالگو

hound shark) (Espinoza  ،کوسه ببری2011و همکاران ،) (Tiger 

shark) (Heithaus ،2001و کوسه شش آبششی ) (Sixgill shark) 

(Andrews  ،نشان دادند که هم2010و همکاران ) زمان تحت تاثیر

باشد که های شکار میدرجه حرارت آب و در دسترس بودن گونه

ا جابجایی فصلی در منابع طعمه را هکه این گونهدلیل ایناحتماأل به

زیستی بررسی شده در مطالعه های غیرکنند. بنابراین، فاکتورمی دنبال

گذار باشد و این موضوع های زیستی تاثیرتواند بر فاکتورحاضر می

زیستی بر های غیراغلب یک چالش برای کشف اثرات دقیق فاکتور

تر در آینده صورت دقیقاند بهتوباشد و میها میگاه گونهانتخاب زیست

های ها به متغیرکه درک و شناخت پاسخ گونهحالیدربررسی گردد. 

های باشد، تعیین کمیت فاکتورویژه از منظر اکولوژیک بسیار مفید می

چندگانه بر روی یکدیگر تاثیر دارند و ترکیب مکانی در شکل پراکنش 

ید باشد. برای مثال ممکن است از منظر مدیریت شیالتی بسیار مف

عنوان یک شاخص مناسب برای بررسی کیفیت شکارچیان دریایی به

-Gomez؛ 2016و همکاران،  Navarroشوند )گاه ارزیابی میزیست

Salazar  ،؛ 2012و همکارانMetcheva  ،؛ 2006و همکارانFurness 

رود های مفید انتظار میحال، از شاخصهر(. بهCamphuysen، 1997 و

های محیطی یا اثرات انسانی پاسخ مناسب دهند. در این به متغیر که

مطالعه اثرات عوامل محیطی بر فراوانی حضور سه گونه از ماهیان 

زیست در دریای عمان بررسی شد و نتایج نشان داد که غضروفی هم

محیطی، ممکن است بعضی مواقع  هایچندین فاکتور پاسخ مشترک به

و همکاران،  Navarroباشد ) اهمیت دارای عوامل هب خالص پاسخ از تربیش

هر حال، سختی در تعیین اینکه کدام فاکتور نهایتأ در پشت (. به2016

باشد، سودمندی یک گونه گاه گونه میپرده پراکنش و انتخاب زیست

کند. در طرف دیگر، پراکنش، فراوانی محدود می شاخص یک عنوانرا به

وسیله به T. sinuspersiciگاه گونه و انتخاب زیست

دهد این های محیطی توضیح داده شد، که نشان میاثر بهتر فاکتور

گاه استفاده کیفیت زیست برای شاخص یک عنواناحتماأل به تواندمی گونه

گذار بر شوند. پتانسیل اثرات خالص و مشترک عوامل محرک و تاثیر

ونه منتخب مناسب تواند در شناسایی گها، میالگوهای پراکنش گونه

عنوان شاخص عوامل مختلف در منطقه مورد مطالعه سهیم باشد. به

را از اکولوژی پراکنش بنابراین، نتایج مطالعه حاضر، علم و شناخت 

تواند بخشید که می زیست در دریای عمان را بهبودغضروفی هم ماهیان

مکانی و  ها، تجزیه و تحلیلهای این گونهبرد تعیین صیدگاهدر پیش

ها برای سایر محققین و بخش اجرایی صید و صیادی در توده زنده آن

 آینده مورد استفاده قرار گیرد.
 

 دانیقدر و تشکر
 1فرودس  کشتی ترالر زاده و کلیه پرسنلهادی محمدی از ناخدا       

ها و همکاران عزیز در پژوهشکده اکولوژی در تهیه نمونه همکاری جهت

ریای عمان در بندرعباس و مرکز تحقیقات شیالتی فارس و دخلیج

 گردد.های دور در چابهار تقدیر و تشکر میآب
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