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چکیده
مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر عوامل محیطی بر پراکنش و انتخاب زیستگاه در سه گونه همزیست از ماهیان غضروفی در دریایعمان
انجام شد .نمونهبرداری از مهرماه لغایت آبان ماه  1396از نوار شمالی دریایعمان بهوسیله کشتی ترال کف کالس فردوس انجام شد .فاکتورهای
محیطی بهوسیله  CTDثبت گردید و جهت تعیین فاکتورهای تاثیرگذار بر انتخاب زیستگاه در گونههای مورد مطالعه از مدل  GAMاستفاده
گردید .نتایج نشان داد که عامل محیطی کلروفیل  aبیشترین تاثیر در انتخاب زیستگاه در گونه  Iago omanensisدارد .در دیگر سو ،فراوانی
گونه  Rhinobatos annandaleiارتباط معنیداری با فاکتورهای محیطی اکسیژن محلول ،کلروفیل  ،aدرجه حرارت و هدایت الکتریکی
داشت .از طرفی ،فاکتورهای محیطی درجه حرارت و هدایتالکتریکی بر پراکنش گونه  Torpedo sinuspersiciنقش مهمی داشتند .نتایج
مطالعه حاضر ،علم و شناخت را از اکولوژی پراکنش ماهیان غضروفی همزیست در دریایعمان را بهبود بخشید که میتواند در معرفی مکانهای
با احتمال حضور این گونهها و تجزیه وتحلیل مکانی آنها برای سایر محققین عالقهمند و مدیریت شیالتی در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی :ماهیان غضروفی ،گونههای شاخص ،انتخاب زیستگاه ،فاکتورهای محیطی ،دریای عمان
* پست الکترونیکی نویسنده مسئولRastgoo.alireza@yahoo.com :
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مقدمه
بهدلیل افزایش تغییرات محیطی ناشی از فعالیتهای انسانی بر
اکوسیستمهای دریایی ،شناخت اینکه چگونه گونهها به تغییرات محیط
زیستشان پاسخ میدهند ،بسیار مهم میباشد .در حال حاضر کوسه
ماهیان و سفرهماهیان با یکسری آرایه از تهدیدات انسانی مخصوصأ
در نواحی ساحلی ،مواجه هستند ( Dulvyو همکاران2014 ،؛  Knipو
همکاران .)2010 ،شدت توسعه نوار ساحلی از قبیل الیروبی ،ساخت
و ساز و از بین بردن زیستگاهها به مقیاس وسیع تغییر زیستگاهها و
نابودی آنها مرتبط دانسته شده است ( Lotzeو همکاران2006 ،؛
 Edgarو همکاران .)2000 ،ذکر این نکته مهم میباشد که اثرات
بهرهبرداری زیستگاههای تغییر یافته برای کوسهماهیان و سفرهماهیان
لزومأ منفی نمیباشد .در مجموع ،اینگونه مطالعات مشخص میکند
که چگونه تغییرات ناشی از فعالیتهای انسانی پتانسیل برای تغییر
شرایط زیستمحیطی را دارند و بر روی سالمتی ،انتخاب زیستگاه و
اکولوژی پراکنش ماهیان غضروفی هم تاثیر مثبت و هم منفی دارند.
اهمیت نقش شکارچیان از قبیل کوسهماهیان و سفرهماهیان در شبکه
غذایی اکوسیستمهای ساحلی و اقیانوسی در سراسر دنیا برای محققین
روشن شده است ( Rastgooو همکاران2018 ،؛  Barriaو همکاران،
2015؛  Bornatowskiو همکاران .)2014 ،بنابراین ضروری است که
عوامل مرتبط با انتخاب زیستگاه برای هرگونه شناخته شوند .همان
گونه که جابجایی و پراکنش نقش بسیار مهم در اهمیت و استفاده
زیستگاههای مهم برای کوسهماهیان و سفرهماهیان بازی میکند ،شناخت
اینکه چه فاکتورهای غیرزیستی عامل جابجایی و انتخاب زیستگاه
هستند میتواند اطالعات ضروری را برای اکولوژی پراکنش گونهها
فراهم کند و دادههای با ارزش را برای مدیریت موفق این گونهها و
زیستگاهشان را نشان دهد .سه گونه از ماهیان غضروفی شامل کوسه
ماهی درنده چشم درشت ) Iago omanensis (Norman, 1939از جنس
 Iagoو خانواده  ،Triakidaeگیتارماهی منقوط Rhinobatos annandalei
 Norman, 1926از جنس  Rhinobatosو خانواده  Rhinobatidaeو
سپرماهی برقیمرمری  Torpedo sinuspersici Olfers, 1831از جنس
 Torpedoو خانواده  Torpedinidaeاز مهمترین گونههای صید ضمنی
در دریایعمان میباشند که معموأل بعد از صید بهدلیل عدم ارزش
تجاری به دریا ریخته میشوند .اگرچه هر سه گونه تمایل به اشغال
زیستگاههای یکسان دارند ،اما پیرامون اثر فاکتورهای محیطی بر
انتخاب زیستگاه و مکانیسم همزیستی بین آنها در یک زیستگاه
اطالعاتی وجود ندارد .برای مثال ،راستگو و ولی نسب ( )1396اختالف
در رژیم غذایی و سطح پائین رقابت غذایی بین این گونهها را یکی از
مکانیسمهای همزیستی بین آنها گزارش کردند .بنابراین مطالعه حاضر
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با هدف بررسی اثرات نسبی فاکتورهای محیطی بر پراکنش و انتخاب
زیستگاه در سه گونه ماهی غضروفی مذکور انجام شد.

مواد و روشها
جمعآوری نمونهها در طی یک گشت دریایی از مهر ماه لغایت
آبان ماه سال  1396از ترکیب صید ترالرهای بستر روب از نوع کالس
فردوس در دریایعمان انجام شد .طول طناب باالیی تور 50متر و
چشمه ساک تور در قسمت کیسه آن  80میلیمتر (گره تا گره مقابل)
بود .نمونهبرداری از  51ایستگاه ترالکشی از آبهای استان سیستان
و بلوچستان انجام شد و عمق نمونهبرداری از  10تا  70متر متغیر بود
(شکل .)1

شکل :1موقعیت ایستگاههای نمونهبرداری شده برای سه گونه از
ماهیان غضروفی در دریای عمان ،سال 1396

ثبت فاکتورهای محیطی از قبیل درجه حرارت (درجه سلسیوس)،
شوری (واحد شوری عملی ،)Practical Salinity Unit ،اکسیژن محلول
(قسمت در میلیون  ،)PPMکدورت (واحد نفلومتریک فورمازین،
 ،)Formazin Nephelometric Unitکلروفیل ( aمیلیگرم بر مترمکعب)،
هدایت الکتریکی (میکروزیمنس بر سانتیمتر) و عمق (متر) با استفاده
از دستگاه  )Conductivity Temperature Depth( CTDانجام شد .کار
اصلی  CTDشناسایی چگونگی تغییر رسانایی و دما در ستون آب در
ارتباط با عمق میباشد که رسانایی اندازهگیری هدایت الکتریکی محلول
در هر ایستگاه است .بدینمنظور پس از استقرار کشتی در ایستگاه
مورد نظر و قبل از تورریزی ،دستگاه  CTDبا استفاده از طناب و وینچ
به عمق مورد نظر فرستاده شد و یک برش از سطح تا عمق برای
فاکتورهای ذکر شده ثبت گردید .جهت آنالیز مقدار تاثیرگذاری
فاکتورهای محیطی ثبت شده بر گونههای مورد مطالعه ،از فاکتورهای
محیطی ثبت شده در چندین متر نزدیک به بستر میانگین گرفته شد
و در آنالیزها استفاده گردید ( Craigو همکاران.)2010 ،
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معیار آگاهی آکایک ) (AIC=Akaike Information Criterionو آماره
عمومی متناوب اعتبارسنجی )GCV=Generalized Cross-Validation
 (statisticمیباشد AIC .اندازهگیری کیفیت نسبی مدلهای آماری برای
یک مجموعه دادهای است .با توجه به مجموعهای از مدلها برای
دادهها AIC ،کیفیت هر مدل را نسبت به هر یک از مدلهای دیگر را
برآورد میکند .انتخاب مدل براساس کمینهسازی در هر دو  AICو
 GCVبرای بهترین مدل و برای میزان شایستگی برای هر گونه مشخص
گردید ( Salarpouriو همکاران2018 ،؛  Cortésو همکاران.)2017 ،
تجزیه و تحلیل آماری توسط نرمافزار  Rبا استفاده از پکیج Vegan
برای  CCAو پکیج  GAMPackageبرای مدلهای تعمیمیافته عمومی
( )GAMانجام شد.

نتایج
شکل  :2سه گونه از ماهیان غضروفی بررسی شده در مطالعه
حاضر در دریایعمان ،سال  :A( 1396گونه ،Iago omanensis
 :Bگونه  :C ،Rhinobatos annandaleiگونه )Torpedo sinuspersici

از آنجایی که محدودیت روش آماری این است که اثرات
دادههای محیطی خطی هستند ،از متغیرهای محیطی  Lnگرفته شد
تا اثرات عوامل محیطی بهصورت خطی نمایش داده شوند .سپـس جهت
تعیین مهمترین فاکتورهای فیزیکی در انتخاب زیستگاه برای هر یک
از گونههای مورد مطالعه از روش تحلیل تطبیقی متعارفی ( Canonical
 )correspondence analysisاستفاده گردید .این روش یکی از
متداولترین روشهای تحلیل چندمتغیره بوده و هدف آن تعیین ارتباط
خطی بین متغیرهای چندبعدی است .در بسیاری از مطالعههای
آماری ،متغیرها را میتوان به دو دسته متغیرهای پیشبینی کننده
(مستقل) و متغیرهای پاسخ (وابسته) طبقهبندی نمود .تحلیل تطبیقی
متعارفی روشی است که برای بررسی وابستگی بین دو گروه متغیر
مورد استفاده قرار میگیرد .همچنین از این روش بهعنوان ابزاری برای
کاهش حجم اطالعات مورد بررسی در محاسبات استفاده میشود.
جهت تعیین بهترین مدل برای بیان عوامل موثر بر انتخاب زیستگاه
در سه گونه مورد مطالعه از  Anova Permutation testاستفاده گردید.
سپس برای مدلسازی اثرات عوامل محیطی بر پراکنش گونهها بعد
از  1000مرتبه تکرار از مدل )Generalized additive model( GAM
استفاده شد ( Salarpouriو همکاران2018 ،؛  Cortésو همکاران.)2017 ،
مدل  GAMیک مدل خطی تعمیم یافته است که بهصورت خطی از
متغیرهای پیشبینی وابسته توابع ناشناخته را پیشبینی میکند .این
مدل در اصل برای ایجاد خواص مدلهای خطی تعمیم یافته با مدلهای
افزودنی طراحی شدهاند .آماره مورد استفاده برای انتخاب بهترین مدل،

در مجموع تعداد  563عدد نمونه از سه ماهی غضروفی مورد
مطالعه صید گردید که زیستسنجی آنها در جدول  1ارائه شده است.
جدول  :1زیستسنجی سه گونه از ماهیان غضروفی در دریای عمان ،سال 1396
طول کل (سانتیمتر)
گونه

تعداد

جنس

Rhinobatos annandalei

120
336
107

 30نر 90 ،ماده
 123نر 213 ،ماده
 32نر 30 ،ماده

Iago omanensis

Torpedo sinuspersici

دامنه طولی

انحراف معیار

(سانتیمتر)

 ±میانگین

68-29
83-23
16- 61

40/6±8/9
54/5±0/83
34/9±1/35

نتایج مربوط به آنالیز اکتشافی  CCAنشان داد که عمق آب از
عوامل تاثیرگذار بر پراکنش گونه  I. omanensisمیباشد .در طرف
دیگر ،عوامل محیطی کلروفیل  aو کدورت بر پراکنش گونه
 R. annandaleiتاثیر بیشتری دارد ،در حالی که پراکنش گونه
 T. sinuspersiciمتاثر از فاکتورهای محیطی  ،pHشوری و اکسیژن
محلول میباشد (شکل  .)3همچنین مقادیر ویژه بهدست آمده از
آزمون  CCAنیز نشان داد که محور  1و  2بهترتیب  84/2و 78/7
درصد همبستگی بین عوامل محیطی با گونهها را نشان میدهد .نتایج
همبستگی نیز با استفاده از  999مرتبه تکرار با روش Anova
 Permutation testنشان داد که محور اول و دوم تاثیر معنیداری
دارند که نشان میدهد ارزش ویژه محاسباتی یا همبستگی در این
محور به شکل معنیدار در توجیه تغییرات سهیم میباشد (جدول .)2
هم چنین در مورد عوامل محیطی نیز نتایج نشان داد که به استثنای
دو ع امل محیطی کدورت و عمق ،سایر عوامل محیطی نیز تاثیر
معنیداری دارند که نشاندهنده ارزش محاسباتی آنها میباشد
(جدول .)2
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شکل  :3نمودار  CCAبراساس فاکتورهای محیطی و سه گونه ماهی
غضروفی در دریای عمان ،سال 1396
جدول  :2نتایج همبستگی با  999بار تکرار برای متغیرهای محیطی و محورها
فاکتورهای محیطی

F-ratio

P-value

درجه حرارت
اکسیژن محلول
شوری
کلروفیل
هدایت الکتریکی
کدورت
عمق

46/3
11/1
9/0
7/5
7/4
9/4
0/1
0/2

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/001
0/845
0/805

محور 1
محور 2

61/6
39/4

0/000
0/000

pH
a

 AICبهترین مدل دارای مقدار  95/7بود که بهصورت گونهها در
مقابل بهترتیب درجه حرارت ،هدایت الکتریکی ،pH ،شوری ،اکسیژن
محلول و کلروفیل  aبه دست آمد .همچنین در جدول  3جزئیات
مربوط به بهترین مدل ارائه شده است.

گونه  I. omanensisتاثیر معنیداری نشان داد .این عامل محیطی،
مجموعأ  24/8درصد واریانس دادهها را پوشش میدهد .برای گونه
 R. annandaleiعوامل محیطی اکسیژن محلول ،کلروفیل  ،aدرجه
حرارت و هدایت الکتریکی بهعنوان عوامل تاثیرگذار بهدست آمد که
 47/1درصد واریانس داده را پوشش میدهد .در دیگر سو ،پراکنش
گونه  T. sinuspersiciبیشتر تحت تاثیر درجه حرارت و هدایت الکتریکی
بود که این دو فاکتور  20/1درصد واریانس دادهها را پوشش دادند
(جدول  .)4کمترین مقدار  AICو  GCVدر مدل  GAMبهترتیب برای
گونه  T. sinuspersiciبا مقدار  264/4و  3/3بهدست آمد که نشان
دهنده وضعیت بهتر مدل برای گونه مذکور نسبت به سایر گونههای
مورد مطالعه میباشد (جدول .)4
جدول  :4نتایج مدل  GAMبرای گونههای مورد مطالعه در دریای
عمان ،سال  ،Chlo( 1396کلروفیل a؛  ،O2ppmاکسیژن محلول؛ ،T
درجه حرارت؛  ،Depthعمق)
گونه
I. omanensis

R. annandalei

متغیرهای محیطی (سطح

درصد

معیار

آماره عمومی

پوشش

آگاهی

متناوب

واریانس

آکایک

اعتبارسنجی

)Chlo (0/099

24/8

409/6

31/1

O2ppm (0/000), Chlo

47/1

437/1

47/6

معنیداری)

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

T. sinuspersici

)T (0/079), Cond (0/083

20/1

264/4

3/3

روند تغییرات فاکتورهای محیطی معنیدار بر پراکنش گونه
 I. omanensisنشان داد که کلروفیل  aدر دامنه بین  0/2تا ( 0/6میلی
گرم بر متر مکعب) بیشترین اثرگذاری در انتخاب زیستگاه این گونه
دارند (شکل .)4

جدول  :3نتایج بهترین مدل بین گونهها و متغیرهای محیطی
فاکتورهای محیطی

F

P-value

pH

8/63
8/55
7/65
5/57
3/93
3/32

0/005
0/005
0/005
0/030
0/025
0/035

اکسیژن محلول
کلروفیل a
شوری
درجه حرارت
هدایت الکتریکی

نتایج مدل  GAMبرای هر گونه دارای وضعیت متفاوتی بود که
در جدول  4ارائه شده است .عامل محیطی کلروفیل  aبر روی پراکنش
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شکل  :4نمودار GAMبرای گونه  I. omanensisبراساس فاکتور
محیطی در دریای عمان ،سال  :Chlo( 1396کلروفیل )a

از طرفی روند تغییرات اکسیژن محلول در دامنه بین  20تا 54/5
( ،)ppmکلروفیل  aدر دامنه بین  0/3تا ( 1میلیگرم بر متر مکعب)،
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درجه حرارت در دامنه  22/6تا  24درجه سلسیوس و هدایت الکتریکی
در دامنه بین  52/4تا  54/5بیشترین تاثیر در انتخاب زیستگاه برای
گونه R. annandaleiرا نشان داد (شکل .)5

شکل  :5نمودار  GAMبرای گونه  R. annandaleiبراساس فاکتورهای
محیطی در دریای عمان ،سال  :O2ppm( 1396اکسیژن محلول:Chlo ،
کلروفیل  :T ،aدرجه حرارت :Cond ،هدایت الکتریکی)

در دیگر سو ،روند تغییرات فاکتورهای محیطی معنیدار بر
انتخاب زیستگاه در گونه  T. sinuspersiciنشان داد که درجه حرارت
در دامنه بین  22/1تا  23/3درجه سلسیوس و به همراه هدایت
الکتریکی در دامنه بین  52/4تا  54/5بیشترین اثرگذاری در انتخاب
زیستگاه در این گونه دارند (شکل .)6

شکل  :6نمودار  GAMبرای گونه  T. sinuspersiciبراساس فاکتور محیطی
در دریای عمان ،سال  :T( 1396درجه حرارت :Cond ،هدایت الکتریکی)
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بحث
مطالعه حاضر اهمیت برخی از عوامل محیطی بر انتخاب زیستگاه
و پراکنش سه گونه از ماهیان غضروفی همزیست در دریای عمان را
آشکار میکند .نتایج نشان داد که انتخاب زیستگاه در گونههای Iago
 omanensisو  Rhinobatos annandaleiبا میزان کلروفیل  aموجود
در محیط ارتباط دارد .اگرچه میزان کلروفیل  aدر ستونهای باالیی
بدنه آبی بیشتر است ،میتواند با این واقعیت توضیح داده شود که
احتماأل غلظت کلروفیل  aدر آبهای عمیق نیز تحت تاثیر قرار میگیرد
و موجب پویایی اکوسیستم میشود ( Webbو همکاران.)2010 ،
کلروفیل  aنیز از فاکتورهای مهم بر پراکنش ،فراوانی و مشاهده مکانی
در یک گونه از سپرماهیان در دریای مدیترانه گزارش شده است
( Navarroو همکاران )2016 ،که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد.
این درحالی است که در مطالعه  Craigو همکاران ( )2010انتخاب
زیستگاه سپرماهی پوزه گاوی ( )Rhinoptera bonasusدر خلیج مکزیک
با مقدارکلروفیل  aموجود در سطح ارتباط نشان داد که این موضوع
میتواند نشاندهنده حضور گونه مورد مطالعه در مناطق با تولیدات
اولیه باال میباشد ( Navarroو همکاران2016 ،؛  Kendallو ،Haedrich
 .)2006از طرفی ،اگرچه در مطالعه حاضر میزان کلروفیل  aدرطول
دوره پائیز در منطقه نمونهبرداری بررسی شد ،بررسی فراوانی گونهها
ممکن است زمانی که بین پیکهای کلروفیل  aباشند و یا همچنین
منابع برای مصرفکنندگان موجود باشد ،ممکن است نتایج را تحت
تأثیر قراردهد ( Navarroو همکاران .)2015 ،اکسیژن محلول از
فاکتورهای مهم و اثر گذار در پراکنش گونه  R. annadaleiبود .اگرچه
مطالعات نسبتأ اندکی با هدف نقش اکسیژن محلول بر اکولوژی
پراکنش ماهیان غضروفی انجام شده است ،اما اثرات این فاکتور
غیرزیستی هم بر پراکنش ( Navarroو همکاران2016 ،؛ Speers
 Roeschو همکاران2012 ،؛  Bernalو همکاران2012 ،؛  Espinozaو
همکاران )2011 ،و هم بر فراوانی ( Navarroو همکاران2015 ،؛ 2016؛
 Heithausو همکاران )2009 ،چندین گونه از کوسهماهیان و سپر
ماهیان مشخص شده است که با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد.
بههر حال ،ذکر این نکته مهم است که بهعنوان یک عامل برای انتخاب
زیستگاه ،اکسیژن محلول احتماأل بیشترین تاثیر را بر روی گونههایی
دارد که از زیستگاههای با سطح اکسیژن نسبتأ پایین بهرهبرداری
میکنند ( Navarroو همکاران2016 ،؛  Schlaffو همکاران.)2014 ،
در مقابل مطالعاتی که تغییر مکان را در پاسخ به تغییرات در غلظت
اکسیژن محلول بررسی کرده اند ،چندین مطالعه نیز نشان دادهاند که
برخی گونهها یک درجه تحمل در نوسانات سطح اکسیژن محلول را
نشان میدهند ( Speers-Roeschو همکاران2012 ،؛  Nilssonو
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2004 ،Renshaw؛  Routleyو همکاران2002 ،؛  Wiseو همکاران،
 .)1998گونههای مورد مطالعه بهعنوان گونههای ساکن نزدیک بستر،
در معرض شرایط خاص مقدار اکسیژن محلول نسبت به سطح قرار
دارند و بهنظر میرسد که این موضوع یک سازگاری طبیعی میباشد
که بهبود پاسخ فیزیولوژیک به شرایط خاص اکسیژن را استنباط
میکند و به آنها اجازه میدهد بهتر از محیطزیستشان بهرهبرداری
کنند ( Nilssonو 2004 ،Renshaw؛  Routleyو همکاران.)2002 ،
برای مشابه ،توانایی مشاهده شده در گونه کوسه سرچکشی ( Scalloped
 Jorgensen( )hammerheadsharkو همکاران )2009 ،و سپرماهی
پوزه گاوی ( Craigو همکاران )2010 ،در نفوذ به محیطهای کم
اکسیژن میتواند به این معنی باشد که این گونهها به شکاری دسترسی
دارند که شکارچیان دیگر به آنها دسترسی ندارند .بنابراین ،سطح
اکسیژن محلول ممکن است نقش مهمی را در اکولوژی پراکنش و
انتخاب زیستگاه در برخی کوسهماهیان و سپرماهیان بازی کند ،که
این موضوع میتواند از روی نمونههای جابجا شده ،جهت حفظ سطح
اکسیژن محلول مناسب یا بهعنوان ابزاری برای بهرهبرداری زیستگاهها
و یا دسترسی به منابع غیرقابل دسترس برای دیگر شکارچیان که
موجب کاهش رقابت میشود ،استنباط گردد ( Schlaffو همکاران،
 .)2014از آنجایی که عمده رژیم غذایی گونه  R. annandaleiرا
سختپوستان و مخصوصأ میگوهای ریز تشکیل میدهد (راستگو و
ولینسب ،)1396 ،میتوان نتیجه گرفت که زیست در مناطقی که
اکسیژن کمتر دارند میتواند به این گونه این امکان را بدهد تا از
منابعی تغذیه کند که دیگر شکارچیان دسترسی کمتری به آن دارند.
نتایج نشان داد که درجه حرارت و هدایت الکتریکی بر روی پراکنش
و انتخاب زیستگاه در گونههای  R. annadaleiو  T. sinuspersiciدر
کنار فاکتورهای محیطی دیگر تاثیرگذار میباشد .اثر درجه حرارت به
خوبی بر روی فیزیولوژی موجودات خونسرد ( )Ectothermsمشخص
شده است ( Bernalو همکاران )2012 ،که گونههای مورد مطالعه نیز
در این دسته قرار دارند .نرخ متابولیسم و کارکردهای فیزیولوژیک مهم
از قبیل هضم ،رشد بدن و تولیدمثل با درجه حرارت داخلی بدن آبزی
مشخص میشود که بهصورت مستقیم بهوسیله محیط اطراف گونه
کنترل میشود .این مورد در مقابل موجودات خونگرم ()Endothermic
قرار دارد که توانایی کنترل درجه حرارت داخلی بدن خود را دارند و
با استفاده از مکانیسمهای گردشی ویژه به حفظ نرخ متابولیسم خود
کمک میکنند تا گرمای بدن خود را حفظ کنند ( Donleyو همکاران،
2007؛  Dicksonو  .)2004 ،Grahamبا توجه با این موضوع ،درجه
حرارت محیط نقش مهمی بر پروسههای متابولیکی و فیزیولوژیکی
مهم برای آبزیان خونسرد بازی میکند .بنابراین ،این مورد شاید عجیب
باشد که برخی از سپر ماهیان و حتی کوسه ماهیان به تغییرات درجه
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حرارت محیط حساس میباشند ( Schlaffو همکاران .)2014 ،جابجایی
برای انتخاب یک زیستگاه دارای شرایط دمایی مناسب (برای مثال
تنظیم دمایی -رفتاری) ممکن است برای تامین غذایی ( Thumsو
همکاران2012 ،؛  Simsو همکاران2006 ،؛  Maternو همکاران،
 )2000و استراتژیهای تولیدمثلی ( Speedو همکاران2012 ،؛ Jirik
و 2012 ،Lowe؛  Hightو 2007 ،Lowe؛  Hoisingtonو ،Lowe
 )2005بین سپرماهیان و کوسهماهیان دارای اهمیت باشد .تنظیم
دمایی ممکن است به گونه مزایای زیستی بدهد که هزینههای جابجایی
را جبران کند .این مزایا اغلب شامل ذخیرهسازی انرژی میباشد که
میتواند در رشد یا دیگر کارکردهای بیولوژیک مانند تولیدمثل اختصاص
یابد ( Schlaffو همکاران .)2014 ،استفاده از عادات تنظیم دمایی
بهعنوان یک استراتژی تغذیهای در انتخاب زیستگاه و جابجایی به
درون آبهای سرد بعد از تغذیه می تواند به کاهش نرخ تخیله معدی
و افزایش کارایی و جذب ترکیبات غذا در چند گونه از ماهیان غضروفی
کمک کند ( Di Santoو 2011 ،Bennett؛  Simsو همکاران2006 ،؛
 Maternو همکاران .)2000 ،افزایش در کارایی جذب و ترکیب غذا و
افزایش زمان تغذیهای از مثلهایی هستند که نشان میدهد که چطور
کوسهماهیان و سپرماهیان از تغییر مکان وابسته به دما جهت نگهداری
انرژی و تقویت موفقیت تغذیهای گونه استفاده میکنند ( Schlaffو
همکاران .)2014 ،از طرفی در مطالعه  Rastgooو همکاران ()2018
تعداد پائین معدههای خالی در گونه  R. annadaleiگزارش شد که
دالیل آن نرخ متابولیسم ،فرایند هضم و جذب ،نوع طعمه و الگوهای
زمانی تغذیهای بیان شد .همچنین در مطالعه راستگو و ولینسب ()1396
رژیم غذایی این گونه شامل  97درصد میگوهای ریز بود .بنابراین
میتوان احتمال داد که انتخاب زیستگاه متاثر از درجه حرارت محیط
در گونه  R. annandaleiبه عواملی مانند استراتژیهای تغذیهای از
ق بیل تامین مواد غذایی و شکارگری ،کاهش نرخ متابولیسم ،ذخیره
انرژی ،افزایش در کارایی جذب و ترکیب غذا ،کاهش نرخ تخیله معدی
مرتبط باشد .در طرف دیگر ،هدایت الکتریکی از فاکتورهای مهم
میباشد که در مورد اثر این فاکتور بر انتخاب زیستگاه ماهیان غضروفی
مطالعات اندکی وجود دارد و در منابع کمرنگ است و بهنظر میرسد
تغییرات این عامل محیطی احتماأل در کنار سایر عوامل محیطی ممکن
است در انتخاب زیستگاه گونهها نقش داشته باشد و نقش آن باید
بیشتر مورد توجه قرار گیرد .عالوه بر عوامل محیطی ،نشان داده شده
است که چندین فاکتور زیستی موجب انتخاب زیستگاه و تغییر رفتار
در بین کوسهماهیان و سپرماهیان میشوند .بهصورت جزئیتر ،بهنظر
میرسد تراکم صید و در دسترس بودن آنها ( Navarroو همکاران،
2016؛  Shepardو همکاران2006 ،؛  Torresو همکاران2006 ،؛
 Heithausو همکاران )2002 ،و پرهیز از شکارچیان (Heithaus
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و همکاران2009 ،؛  Collinsو همکاران2007 ،؛  Heupelو ،Hueter
 )2002بر الگوهای انتخاب زیستگاه در بسیاری از گونهها اثرگذار
میباشد .بنابراین ،بر طبق نتایج مطالعات پیشین در دریای عمان
انتظار میرود که فراوانی ماهیان استخوانی در محیط و در دسترس
بودن آنها برای دو گونههای  I. omanensisو T. sinuspersici
(راستگو و ولینسب1396 ،؛  Rastgooو همکاران )2018 ،و فراوانی
سایر موجوات بنتیک از قبیل میگو بهعنوان عوامل مهم غیرزیستی
برای گونه  Rastgoo( R. annadaleiو همکاران )2018 ،در انتخاب
زیستگاه موثر باشد .برای مشابه ،انتخاب زیستگاه چندین گونه از کوسه
ماهیان و سپرماهیان پالنکتونخوار به تجمعات متراکم پالنکتونها
مرتبط دانسته شده است ( Jaineو همکاران2012 ،؛  Priedeو ،Miller
2009؛  Shepardو همکاران2006 ،؛  Simsو  .)1998 ،Quayleهمچنین
الگوها ی مکانی در فراوانی کوسه درنده خاکستری ( Gray smooth
 Espinoza( )hound sharkو همکاران ،)2011 ،کوسه ببری ( Tiger
 )2001 ،Heithaus( )sharkو کوسه شش آبششی ()Sixgill shark
( Andrewsو همکاران )2010 ،نشان دادند که همزمان تحت تاثیر
درجه حرارت آب و در دسترس بودن گونههای شکار میباشد که
احتماأل بهدلیل اینکه این گونهها جابجایی فصلی در منابع طعمه را
دنبال میکنند .بنابراین ،فاکتورهای غیرزیستی بررسی شده در مطالعه
حاضر میتواند بر فاکتورهای زیستی تاثیرگذار باشد و این موضوع
اغلب یک چالش برای کشف اثرات دقیق فاکتورهای غیرزیستی بر
انتخاب زیستگاه گونهها میباشد و میتواند بهصورت دقیقتر در آینده
بررسی گردد .درحالیکه درک و شناخت پاسخ گونهها به متغیرهای
ویژه از منظر اکولوژیک بسیار مفید میباشد ،تعیین کمیت فاکتورهای
چندگانه بر روی یکدیگر تاثیر دارند و ترکیب مکانی در شکل پراکنش
ممکن است از منظر مدیریت شیالتی بسیار مفید باشد .برای مثال
شکارچیان دریایی بهعنوان یک شاخص مناسب برای بررسی کیفیت
زیستگاه ارزیابی میشوند ( Navarroو همکاران2016 ،؛ Gomez-
 Salazarو همکاران2012 ،؛  Metchevaو همکاران2006 ،؛ Furness
و  .)1997 ،Camphuysenبههرحال ،از شاخصهای مفید انتظار میرود
که به متغیرهای محیطی یا اثرات انسانی پاسخ مناسب دهند .در این
مطالعه اثرات عوامل محیطی بر فراوانی حضور سه گونه از ماهیان
غضروفی همزیست در دریای عمان بررسی شد و نتایج نشان داد که
پاسخ مشترک به چندین فاکتورهای محیطی ،ممکن است بعضی مواقع
بیشتر از پاسخ خالص به عوامل دارای اهمیت باشد ( Navarroو همکاران،
 .)2016بههر حال ،سختی در تعیین اینکه کدام فاکتور نهایتأ در پشت
پرده پراکنش و انتخاب زیستگاه گونه میباشد ،سودمندی یک گونه
را بهعنوان یک شاخص محدود میکند .در طرف دیگر ،پراکنش ،فراوانی
و انتخاب زیستگاه گونه  T. sinuspersiciبهوسیله
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اثر بهتر فاکتورهای محیطی توضیح داده شد ،که نشان میدهد این
گونه میتواند احتماأل بهعنوان یک شاخص برای کیفیت زیستگاه استفاده
شوند .پتانسیل اثرات خالص و مشترک عوامل محرک و تاثیرگذار بر
الگوهای پراکنش گونهها ،میتواند در شناسایی گونه منتخب مناسب
بهعنوان شاخص عوامل مختلف در منطقه مورد مطالعه سهیم باشد.
بنابراین ،نتایج مطالعه حاضر ،علم و شناخت را از اکولوژی پراکنش
ماهیان غضروفی همزیست در دریای عمان را بهبود بخشید که میتواند
در پیشبرد تعیین صیدگاههای این گونهها ،تجزیه و تحلیل مکانی و
توده زنده آنها برای سایر محققین و بخش اجرایی صید و صیادی در
آینده مورد استفاده قرار گیرد.
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