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رابطه مراحل زیستی (ناپلیوس ،کوپهپودیت و بلوغ)  Acartia tonsaبا شاخصههای
فیزیکوشیمیایی و پالنکتونهای غالب سواحل مازندران طی فصل تابستان
(یک رویکرد مدلسازی)


زهرا بابائی :گروه بیولوژی دریا ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران ،کدپستی4641776489 :

 نعمتاهلل محمودی*:

گروه تکثیر و پرورش آبزیان ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران،

کد پستی4641776489 :



جعفر سیفآبادی :گروه بیولوژی دریا ،دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران ،کدپستی4641776489 :
تاریخ دریافت :خرداد 1396

تاریخ پذیرش :شهریور 1396

چکیده
پراکنش مکانی مراحل زیستی ( Acartia tonsaناپلیوس ،کوپهپودیت و بلوغ) و رابطه آن با شاخصههای فیزیکوشیمیایی ،فیتوپالنکتونها
و زئوپالنکتونهای غالب در سواحل مازندران طی فصل تابستان با استفاده از مدل  Random Forestبررسی گردید .نمونهبرداری ماهانه در سال
 1391در امتداد چهار خط عمود بر ساحل (امیرآباد ،بابلسر ،نوشهر و رامسر) در الیههای مختلف ستون آب در اعماق  20 ،10 ،5و  50متر
انجام شد .نتایج نشان داد که متوسط تراکم کل این گونه  1586عدد در مترمکعب بود .پراکنش مکانی مراحل زیستی این گونه بیانگر روند
کاهش تراکم بهترتیب در رامسر ،امیرآباد ،بابلسر و نوشهر بود .همچنین ،با دور شدن از ساحل و با افزایش عمق ،تراکم هر کدام از مراحل زیستی
 A. tonsaکاهش یافت .تحلیل دادهها در محیط  Rو با استفاده از مدل  RFنشاندهنده عملکرد مطلوب این مدل برای شناسایی مهمترین عوامل
اثرگذار برای پراکنش مراحل ناپلیوس ،کوپهپودیت و بلوغ ( A. tonsaبا دقت  97درصد) بود .بر این اساس مشخص شده است که مرحله الروی
 A. tonsaرابطه مشهودی با مرحله کوپهپودیت و بلوغ خود ،دما ،فسفات ،کدورت و مرحله الروی شانهدار  M. leidyiداشت .بهعالوه یک رابطه
نزدیکی بین مرحله کوپهپودیت با مراحل ناپلیوس و بلوغ خود ،دما ،مرحله الروی شانهدار  ،M. leidyiنیتریت و کدورت پیدا شد ،درحالیکه
مرحله بلوغ این گونه نیز رابطه نزدیکی با مرحله کوپهپودیت خود ،مرحله الروی شانهدار  ،M. leidyiنیتریت ،دما ،شوری و اکسیژن داشت.
کلمات کلیدی :پراکنش مراحل زیستی  ،Acartia tonsaساحل مازندران ،دریای خزر ،Random forest ،مدل ساختار پایه درختی
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

mahmoudi.nemat@gmail.com
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مقدمه
جوامع زئوپالنکتونی اولین مصرفکننده زنجیرهغذایی میباشند و
همانند یک کانال ،ان رژی را از تولیدکننده (فیتوپالنکتون) به مصرف
کنندههای باالی زنجیره انتقال میدهند ( Abrantesو همکاران.)2006 ،
 Acartia tonsaیکی از موثرترین گونههای زئوپالنکتونی در شبکه غذایی
اکثر اکوسیستمهای دریایی جهان ( Leandroو همکاران )2006 ،و هم
چنین خزر میباشد (روشنطبری .)1386 ،توان تولیدمثلی بسیار باال،
تحمل باال نسبت به نوسان شوری و دما از خصوصیات بارز این
زئوپالنکتون است (اسماعیلیفریدونی و همکاران1383 ،؛  Hagemannو
همکاران A. tonsa .)2016 ،دارای سه مرحله زیستی ناپلیوس،
کوپهپودیت و بلوغ میباشد که هر کدام از این مراحل احتماالً دارای
نیازهای بومشناختی متفاوتی میباشند و روابط متفاوتی را با سایر
ارگانیزمها در شبکه غذایی ایجاد میکنند ( Swadlingو ،Marcus
1994؛  Meunierو همکاران .)2016 ،مطالعات قبلی روی A. tonsa
اکثراً به آنالیز توصیفی از تغییرات سالیانه این گونه پرداخته است .از
طرف دیگر پراکنش همه مراحل زیستی آن بهعنوان یک جمعیت درنظر
گرفته شده بود .از اینرو بررسی جداگانه هر کدام از مراحل زیستی این
گونه مخصوصاً برای هر فصل ،بدون شک منجر به ارزیابی دقیقتری از
وضعیت بومشناختی این گونه خواهد شد .استفاده از یک روش تحلیلی
مناسب بهعنوان یکی از مهمترین مسائل در اکولوژی مطرح بوده و یک
مهارت مهم برای بومشناسان تلقی میگردد ( Zuurو همکاران.)2010 ،
یکی از عمدهترین ضعفهای روشهای آماری قدیمی ،عدم تناسب
فرضیات آنها با پیچیدگیهای روابط اکولوژیکی و درنظر نگرفتن
مفاهیم مهمی هم چون روابط متقابل بین پارامترها و غیرخطی بودن
روابط است .بنا به همین دالیل ،مطالعات انجام شده در سالهای اخیر
به استفاده از روشها و مدلهای پیشرفته سوق پیدا کرده است که
میتوانند تا حد زیادی پیچیدگی ساختارها و روابط اکولوژیکی را تحلیل
کنند ( Zuurو همکاران .)2010 ،از مهمترین تکنیکهای علم دادهکاوی
( ،)Data miningدستهبندی دادهها با استفاده از مدل با ساختار پایه
درختی ( )Tree-basedمیباشد .این مدل برای اجرای تحلیلهای
کالسهبندی و آنالیز رگرسیونی استفاده میشوند .ساختار درخت توسط
شکافتن مکرر فضای روابط بین دادهها براساس یکسری معیارهای
تعیین ناخالصی داده (ازجمله شاخص  Giniو  )Entropyبرای توصیف
یک متغیر پاسخ ساخته میشود .در هر شکاف ،دادهها به  2گروه منحصر
بهفرد تفکیک میشوند که هر کدام از آنها بهعنوان یک گروه همگن،
دارای یک ویژگی خاص از ارتباط بین متغیرهای توصیفی و پاسخ
میباشند .سپس این گروهها مجدداً به قطعات کوچکتر و خالصتر
تقسیم میشوند .فرآیند تقسیم فضای داده تا ایجاد یک درخت بسیار
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بزرگ و باالترین ظرفیت همگنی و خلوص ویژگیها (کاهش واریانس
متغیر هدف) ادامه مییابد ( De’athو  .)2000 ،Fabriciusبهطورکلی
سادگی تفسیر ساختار مدلهای  ،Tree-baseانعطافپذیری در بهکارگیری
تعداد زیاد متغیرهای پیشگو و حجم نمونه محدود ،نداشتن پیشفرض
در مورد نوع رابطه بین متغیرهای پیشگو و پاسخ و همچنین تواناییشان
در مدنظر قرار دادن دادههای پرت و اثر روابط متقابل بین متغیرهای
مستقل و ناهمگنی در دادهها منجربه افزایش کاربرد آنها در علوم مختلف
شده است ( Breimanو همکاران1984 ،؛  Knudbyو همکاران.)2010 ،
مدل )RF( Random forestیکی از مدلهای پیشرفته پایه درختی است
که برای بهبود مدل ( CARTیک ساختار درختی) طراحی شده است
که در آن از چند ساختار درختی که نمونهها (فضای داده) با احتمال
مساوی انتخاب میشوند و دستهبندیهای (درخت) تولید شده مستقل
از یکدیگر هستند .برآورد نهایی در مدل  RFاز تخمین متوسط
مجموعهای از درختها (( )Treeمعموالً  100تا  1000عدد) بهدست
میآید .در این مطالعه ،روابط بین مراحل زیستی ( A. tonsaناپلیوس،
کوپهپودیت و بلوغ) با شاخصههای کیفی آب و گونههای غالب فیتوپالنکتونی
و زئوپالنکتونی براساس تغییرات ترانسکت (منطقه) ،ایستگاه (دوری و
نزدیکی از ساحل) و الیه (تغییرات عمقی) در فصل تابستان با استفاده
از مدل  RFمورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه شامل باند میانی و شرقی سواحل خزر
جنوبی در استان مازندران (بین عرض شمالی´ 36˚ 68تا ´ 37˚01و
´ 50˚ 65تا ´ 53˚ 27طول شرقی) میباشد .این مطالعه در  4خط
نمونهبرداری عمود بر ساحل (ترانسکت) شامل بندرامیرآباد (بهشهر)،
بابلسر ،نوشهر و رامسر (تغییرات ناشی از اختالف منطقهای) هر کدام
در  4ایستگاه (تغییرات ناشی از دور شدن از ساحل) بهصورت ماهیانه
(تغییرات ناشی از زمان) از الیههای متفاوت (تغییرات ناشی از عمق)
طی فصل تابستان  1391انجام گردید (شکل  .)1در این مطالعه گونههای
غالب فیتوپالنکتونی ( % 90تراکم) شامل (Thalassionema )Thalassio
 nitzschioidesاز باسیالریوفیت (،Oscillatoria sp. ،)cell/m3
()Spirulina( ،Lyngbya sp. ،Lyngbya limnetica )Lyngbya. lim
 Spirulina laxissimaاز سیانوفیت ( )cell/m3و ()Binuclearia laut
 Binuclearia lauterborniiاز کلروفیت ( ،)cell/m3همچنین گونههای
زئوپالنکتونی ( 90درصد تراکم) شامل  3مرحله ناپلیوس ،کوپهپودیت
و بلوغ  3 ،)ind/m3( A. tonsaمرحله الروی ،گذر و بلوغ شانهدار
 )ind/m3( M. leidyiمشخص گردید .بهعالوه شاخصههای فیزیکو
شیمیایی نیز همانند نیتروژن آلی ( ،)N.org, ppbآمونیوم ( NH4+,

سال دهم ،شماره  ،3پاییز 1397

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

( PO4-3,

 ،)ppbنیتریت ( ،)NO2- ،ppbنیترات ( ،)NO3ˉ،ppbفسفات
 ،)ppbکدورت ( ،)FTUدرجه حرارت ( ،)°Cاکسیژن محلول ( DO,
 ،)ppmشوری ( ،pH ،)pptفسفر آلی ( ،)P.org, ppbهدایت الکتریکی

( ،)µmos/cmفسفر کل ( ،)TP, ppbنیتروژن کل ( ،)TN, ppbکلروفیل
 ،)ppb( αسیلیس ( )SiO2, ppbدرنظر گرفته شد.

شکل  :1موقعيت ترانسکتها و ايستگاههاي نمونهبرداري در سواحل مازندران :A .اميرآباد :B ،بابلسر :N ،نوشهر :R ،رامسر

همخطی (همبستگی شدید) بین متغیرهای مستقل توسط
همبستگی پیرسون و شاخص  )Variance inflation factor( VIFبا
بسته آماری " )Companion to Applied Regression( "carمورد ارزیابی
قرار گرفت Zuur .و همکاران ( )2007گزارش کردند که شاخصههای با
مقدار  VIFباالتر از  5دارای هم خطی هستند .بر این اساس بهمنظور
کاهش اثرات همخطی در این مطالعه 4 ،شاخصه شامل هدایتالکتریکی
(ارتباط زیاد با درجه حرارت) ،فسفر کل (ارتباط زیاد با فسفر معدنی
و آلی) ،نیتروژنکل (ارتباط زیاد با نیترات ،نیتریت ،آمونیوم و نیتروژن
آلی) و کلروفیل ( aارتباط زیاد با فیتوپالنکتونها) از دادهها حذف و در
مدلسازی مورد استفاده قرار نگرفتند .سپس برای بررسی روابط
متقابل مراحل زیستی  A. tonsaبا شاخصههای محیطی و جوامع غالب
گونههای فیتوپالنکتون و زئوپالنکتون در سواحل مازندران براساس
نمونهبرداری ماهیانه و با استفاده از مدل  RFارزیابی گردیده است .اساس
کار مدل  RFترکیبی از چندین درخت تصمیم است که در ساخت آن
چندین نمونه بوت استرپ ( )Bootstrapاز دادهها شرکت دارد و در
ساخت هر درخت بهطور تصادفی تعدادی از متغیرهای ورودی شرکت
میکنند .الگوریتم کلی مدل  RFبه این صورت است

که نمونه اصلی به دو قسمت نمونه آموزشی و نمونه امتحانی تقسیم
میشود .سپس از نمونه آموزشی نمونهگیری مجددی به حجم  Nگرفته
می شود و  1/3از نمونه آموزش ( )training dataجدید ،بهعنوان نمونه
خارج از کیسه ( )out of bag, OOBاز مجموعه دادههای آموزشی جدا
میگردد .در واقع  ،OOBدر هر درخت ،بهنوعی نقش نمونه امتحانی
( )test dataرا برای آن درخت ایفا میکند ( Breimanو همکاران.)1984 ،
این مدل در محیط  Rو با استفاده از بسته آماری ’‘randomForest
اجرا شد .پارامترهای بسیار مهم در مدل  RFشامل تعداد متغیر انتخاب
شده در هر گره درخت ( ،)mtryتعداد درخت ( )ntreeو حداقل اندازه
یا حداقل تعداد مشاهدات در گرههای پایانی یا برگها ()nodesize
میباشند .قبل از انجام آنالیزها ،مقادیر مطلوب این پارامترها باید
تعیین شود .مقادیر مطلوب براساس پیشفرضهای موجود برای انجام
مدل ( RFدر بررسی رگرسیونی) برای هر کدام از این پارمترها بهترتیب
برای  mtryمساوی با تعداد متغیر تقسیم بر ntree ،3مساوی با 1000
و  nodesizeمساوی با  5تعیین گردید .همچنین پراکنش تغییرات
مکانی (تغییرات ناشی از ترانسکتها ،ایستگاهها و الیهها) مراحل
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زیستی  A. tonsaبهصورت توصیفی در فصل تابستان گزارش گردید
( Knudbyو همکاران2010 ،؛ محمودی.)1393 ،
معيارهاي ارزيابی عملکرد مدل :در این مطالعه ،برای ارزیابی
عملکرد پیشبینی مدل های برازش شده ،از معیارهای ریشه میانگین
مربعات خطا ( )RMSEو ضریب تعیین تعدیل شده ()Adjusted R2
استفاده شد .این شاخصها از معیارهای رایجی هستند که برای مقایسه
مدلها استفاده می شوند (محمودی .)1393 ،بر این اساس ،هر مدلی
که دارای ( Adjusted R2بین  )1-0بیشتر و  RMSEکمتری باشد،
عملکرد بهتری دارد .در این وضعیت ،مدل موردنظر ،بیانی بهتر از
کل تغییرات زمانی و مکانی متغیر وابسته در ارتباط با متغیرهای
محیطی داشته ( )Adjusted R2و مقادیر محاسبه شده متغیر وابسته
توسط مدل به مقادیر واقعی ( )RMSEنزدیکترند.

شکل  :3نمودار ميانگين تراکم (ميانگين ±انحراف معيار) جمعيت
(A. tonsaبا توجه به مراحل مختلف زندگی و تراکم کلی) در فصل
تابستان ( )1391در ايستگاههاي با اعماق مختلف سواحل مازندران

))RMSE = sqrt (mean ((Yobserved –Ymodel^2
)))Adjusted R2 = 1-((1- R2)*((n-1)/(n-k-1

 =nتعداد مشاهده =k ،تعداد متغیر

نتایج
بهمنظور درک بهتر از پراکنش سه مرحله زیستی و رابطه آن با
شاخصههای زیستی و غیرزیستی از دو روش تحلیل توصیفی و تحلیل
استنباطی استفاده گردید.
تحليل توصيفی :میانگین تراکم کلی (ادغام سه مرحله)
 A. tonsaدر سه ترانسکت امیرآباد ،بابلسر و رامسر دارای پراکنش
تقریب ا ً یکنواخت بوده است .در این میان ترانسکت نوشهر با
میانگین تراکم  1454عدد در متر مکعب دارای کم ترین تراکم
بوده است ( شکل .) 2

شکل  :4نمودار ميانگين تراکم (ميانگين ±انحراف معيار) جمعيت
( A. tonsaبا توجه به مراحل مختلف زندگی و تراکم کلی) در فصل
تابستان( )1391در اليههاي مختلف سواحل مازندران
ايستگاه  5متر( :الیه0 -5 ،a1متر) ،ايستگاه  10متر( :الیه  5-0 ،b1متر .الیه ،b2
 5 -10متر) ،ايستگاه  20متر :الیه  5-0 ،c1متر .الیه  5 -10،c2متر .الیه 20- ،c3
 10متر) ،ايستگاه  50متر( :الیه 0-5 ،d1متر .الیه  5 -10 ،d2متر .الیه 20-10 ،d3
متر .الیه  35-20 ،d4متر .الیه  35- 50 ،d5متر).

شکل  :2نمودار ميانگين تراکم (ميانگين±انحراف معيار) جمعيت
( A. tonsaبا توجه به مراحل مختلف زندگی و تراکم کلی) در فصل
تابستان ( )1391در مناطق مختلف سواحل مازندران
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با توجه به شکل  ،3تراکم  A. tonsaاز ایستگاههای با عمق  5متر
( 2666عدد در متر مکعب) به سمت ایستگاههای با عمق  50متر
( 1085عدد در متر مکعب) دارای کاهش تدریجی بوده است .با توجه
به مراحل تکاملی در ایستگاه  5متر ،بیشترین و کمترین تراکم به
ترتیب متعلق به مرحله ناپلیوس و بلوغ بوده است .درصورتیکه در سایر
ایستگاهها عکس این قضیه صادق شده است .در الیه بندی سواحل
مازندران با افزایش عمق ،تراکم  A. tonsaکاهش یافته و در
تمامی الیه ها مرحله بلوغ (به استثنای الیه  ) A1دارای بیش ترین
میزان تراکم بوده است ( شکل  .) 4در الیه  A1تراکم مرحله ناپلیوس
 A. tonsaبیش از سایر الیه ها بوده است.
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تحليل استنباطی :نتایج مطالعه حا ضر نشان می دهد مدل
جنگل تصادفی توانست  97درصد تغییرات مکانی ( A. tonsaبا
درنظر گرفتن تغییرات ناشی از ترانسکت ها و ایستگاه ها در ف صل
تابستان) را در ارتباط با شاخصه های زیستی و غیرزیستی مطالع ه
حاضر بیان نماید (جدول .) 1

جدول  :1عملکرد مدل اجرا شده براساس معيارهاي ارزيابی براي
بررسی روابط مراحل زندگی ( A. tonsaمتغيرهاي وابسته) با شاخصههاي
فيزيکوشيميايی و زيستی طی فصل تابستان در سواحل مازندران
مراحل زيستی

Adjusted R2

RMSE

ناپلیوس
کوپهپودیت
بلوغ

0/97
0/97
0/97

166
100
107

شکل  : 5نمودار شاخصه هاي ف ي ز ي کوش ي م ي ا يی و ز ي ست ی موثر بر تغ يي رات مکان ی مرحله ناپل ي وس ،کوپه پودي ت و بلوغ  A. tonsaدر
سواحل مازندران ط ی فصل تابستان انتخاب شده توسط مدل
( Sum.nap
M.trans

= مرحله ناپلیوس

Sum.cop ، A. tonsa

= مرحله گذر شانه دار

= مرحله ک و په پودیت

Sum.adu ، A. tonsa

= مرحله بلوغ

RF

M.cyd ، A. tonsa

= مرحله الروی شانه دا ر ، M.leidy

Lyngbia.lim ، Binuclearia lauterbornii = Binuc ، Thalassionema nitzschioides = Thalassio ، M.leidy

در این مطالعه ،چند شاخصه اول که از اهمیت بیشتری در
تغییرات مراحل زیستی  A. tonsaبرخوردارند مورد بحث و ارزیابی
قرار گرفت .در این راستا نتایج نشان داده است که مرحله الروی
 A. tonsaرابطه مشهودی بهترتیب با مرحله کوپهپودیت و بلوغ خود،
دما ،فسفات ،کدورت و مرحله الروی شانهدار  M. leidyiداشته است.
مرحله کوپهپودیت  A. tonsaبا مرحله ناپلیوس و بلوغ این گونه ،دما،
مرحله الروی شانهدار  ،M. leidyiنیتریت و کدورت دارای رابطه
نزدیکی بوده است .مرحله بلوغ این گونه نیز مرتبط با مرحله الروی

= ) Lyngbya limnetica

شانهدار  ،M. leidyiمرحله کوپهپودیت  ،A. tonsaنیتریت ،دما،
شوری و اکسیژن میباشد.
بحث
بهطورکلی نتایج این تحقیق در مورد مقادیر شاخصههای فیزیکو
شیمیایی و تراکم فیتوپالنکتونها و زئوپالنکتونهای غالب تقریباً با
نتایج مطالعات سالهای اخیر در سواحل خزر جنوبی مطابقت دارد.
معیارهای ارزیابی (  Adjusted R2و  )RMSEبیانگر عملکرد مطلوب
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بابایی و همکاران

رابطه مراحل زیستی (ناپلیوس ،کوپهپودیت و بلوغ)  Acartia tonsaبا شاخصههای فیزیکوشیمیایی و....

مدل  RFبرای شناسایی روابط مکانی و زمانی بین مراحل زندگی
(الروی ،کوپهپودیت و بلوغ)  A. tonsaو شاخصههای فیزیکوشیمیایی
و زیستی بود .عملکرد مطلوب مدل  RFدر این مطالعه محتمالً بهدلیل
توانایی این مدل در مدنظر قرار دادن برخی از ویژگیهای دادههای
اکولوژیکی ،نظیر ناپیوستگی شدید و وجود روابط متقابل قوی بین
شاخصههای مستقل میباشد.
در این مطالعه ،دما بهعنوان یکی از مهمترین عوامل مرتبط با
پراکنش مکانی (تغییرات ناشی از ترانسکت ،ایستگاه و الیه) در سه
مرحله زندگی  A. tonsaتشخیص داده شد (شکل  .)2مطالعات نشان
داده است که دما بهواسطه اثر بر میزان سوخت و ساز و تقسیم سلولی،
میتواند نقش بهسزایی در سرعت رشد و نمو جانوران داشته باشد
( Holsteو  ،1999 ،Peckروحی و همکاران .)1394 ،بهطوریکه زمان
رشد و دگرگونی  A. tonsaاز  40روز در دمای  10درجه سانتیگراد تا
 9روز در دمای  22درجه سانتیگراد کاهش مییابد ( Leandroو
همکاران .)2006 ،از طرف دیگر ،در سواحل جنوبی دریای خزر مشخص
شده است که عامل اصلی اختالط و یا عدم اختالط عمودی ،شیب
دمایی آب (تشکیل الیه ترموکالین در عمق  50-20متر) میباشد
( Jamshidiو  )2012 ،Abu Bakarکه میتواند با ایجاد شرایط متفاوت
غذایی و اکسیژنی بر تغییرات مکانی این گونه تاثیرگذار باشد .بررسی
وضعیت تغییرات مکانی  A. tonsaدر منطقه مورد مطالعه نیز نشان
داده است که بیشترین تغییرات دمایی با تغییرات الیه صورت گرفته
است و با تغییرات ترانسکتها و دور شدن از ساحل تغییرات قابل
مالحظهای صورت نگرفت .در مطالعات آزمایشگاهی روحی و همکاران
( )1394مشخص شده است که شرایط مطلوب برای رسیدن به مراحل
تکاملی باالتر ،دمای  25درجه سانتیگراد میباشد .این دما در منطقه مورد
مطالعه در فصل تابستان بین اعماق  0تا  30متر مشاهده گردید که در
همین اعماق نیز بیشترین تراکم  A. tonsaمشاهده شد (شکلهای 3
و .)4
عالوه بر این نتایج ،با توجه به شکل  2مشخص شده است که از
اهمیت دما بهترتیب مراحل دگردیسی کاسته شده است .این موضوع
میتواند نشاندهنده حساسیت بیشتر مرحله الروی  A. tonsaبه تغییرات
دما نسبت به سایر مراحل زیستی آن باشد .در این راستا ،مطالعات
آزمایشگاهی  Elliotو  )2011( Tangدر ارتباط با میزان مرگ و میر هر
کدام از مراحل  A. tonsaدر ارتباط با تغییرات دما نیز نتیجه مشابهی
را گزارش کردند .آنالیز توصیفی از پراکنش مرحله بلوغ  A. tonsaدر
مطالعه حاضر نیز نشان داده است ،با وجود اینکه دمای مطلوب رشد
و تکامل  A. tonsaمحدوده بین  23تا  25درجه سانتیگراد میباشد
(روحی و همکاران )1394 ،اما تراکم مرحله بلوغ در زیر الیه ترموکالین
در فصل تابستان (دمای بین  10تا  15درجه سانتیگراد) چشمگیر بود
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(شکل .)4افزایش تراکم بالغین در زیر ترموکالین میتواند بهدلیل
امکان تحرک بیشتر آنها (بهدلیل ظاهر شدن پاهای شنا و دیگر
اندامها) بهمنظور جستجوی غذا و فرار از شرایط نامناسب و مخصوصاً
شکارچی (مثل شانهدار) باشد.
در مطالعه حاضر ،مرحله الروی شانهدار  M. leidyiازجمله
شاخصههای موثر انتخاب شده در مراحل زندگی ( A. tonsaشکل )2
بود .از آنجاییکه  A. tonsaدر شرایط حاضر خزر جنوبی بهعنوان غذای
اصلی شانهدار  M. leidyiمعرفی شده است ( Roohiو همکاران،)2013 ،
احتماالً اختالفات تراکم  A. tonsaدر ابعاد مکانی این تحقیق مخصوصاً
تغییرات ناشی از ترانسکتها بهدلیل کاهش یا افزایش تراکم مرحله
الروی شانهدار میباشد.
در این مطالعه ،براساس مدل  RFرابطه بین  3مرحله زندگی
 A. tonsaشناسایی شد (شکل  .)2مطالعات متعددی نشان داده است
که تغییرات پراکنش زئوپالنکتونها به تراکم ،اندازه ،ساختار و نوع
فیتوپالنکتونها (اسماعیلیفریدونی و همکاران1383 ،؛  Saizeو ،Kiørboe
1995؛  Swadlingو  Teixeira ،1994 ،Marcusو همکاران)2010 ،
همچنین تراکم و اندازه میکروزئوپالنکتونها ( Whiteو )1992 ،Roman
بستگی دارد .اما حضور درصد باالیی از سیانوفیتها در خزر جنوبی در
فصل تابستان (ازجمله  Spirulina ،Oscillatoria spو  )Lyngbyaکه
بهواسطه داشتن ساختار رشتهای و تولید سم کمتر مورد تغذیه قرار
میگیرند ( )2006 ،Reynoldsو همچنین تشکیل الیه ترموکالین (کاهش
میزان مواد مغذی در دسترس فیتوپالنکتونها) احتماالً باعث کاهش
میزان غذای مطلوب برای  A. tonsaخواهد شد .در این شرایط ،بهنظر
میرسد منبع غذایی  A. tonsaشامل گونههای دیاتومه و دینوفالژله و
احتماالً میکروزئوپالنکتونها باشد .در این راستا ،مطالعات مختلف (Davis
و همکاران2012 ،؛  Burianو همکاران ،)2013 ،نشان داده است که
میزان چرای میکروزئوپالنکتونها در هنگام شکوفایی سیانوفیتها (برخالف
مزوزئوپالنکتونها) بهشدت افزایش مییابد که در نتیجه منجر به افزایش
میکروزئوپالنکتونها و احتماالً سبب افزایش منبع غذایی A. tonsa
میگردد .همچنین مطالعات  Whiteو  )1992( Romanنشان داده است
که درجه حرارت و میکروزئوپالنکتونها نقش مهمتری نسبت به بیومس
فیتوپالنکتونها در تولید تخم و پتانسیل تولیدمثلی  A. tonsaدارند .با
توجه به چنین شرایطی در خزر جنوبی (کمبود غذای احتمالی) قاعدتاً
میتوان انتظار داشت که رقابت غذایی بین مراحل مختلف A. tonsa
وجود داشته باشد .نتایج مطالعه حاضر در این زمینه نشان داده است
که مرحله کوپهپودیت رابطه قویتری روی دیگر مراحل دارد .این موضوع
میتواند بهخاطر شباهت غذایی و نزدیک بودن کنج اکولوژیکی این
مرحله با  2مرحله ناپلیوس و بلوغ باشد.
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بهطور کلی مطالعات در زمینه رقابت غذایی این  3مرحله بسیار
کم است .مهمترین تغییرات ساختاری از مرحله ناپلیوس تا مرحله بلوغ
بهوجود آمدن پاهای شنا ،بزرگتر شدن حلقههای شکمی و دوکی شدن
بدن (مرحله ناپلیوس گالبی شکل) میباشد .قاعدتاً این تغییرات منجر
به تغییراتی در اولویت بخشی روش تغذیه این گونه خواهد شد .براساس
مطالعات آزمایشگاهی و میدانی قبلی ،این گونه دارای دو نوع تغذیه
غیرمتحرک یا سوسپانسیونی (روش متداول در تغذیه فیتوپالنکتون) و
متحرک یا کمینی (روش متداول در تغذیه میکروزئوپالنکتون مخصوصاً
مژهداران) میباشد ( Saizو  Takahashi ،1995 ،Kioboeو ،Tiselius
 .)2005در این راستا ،با توجه به اینکه مرحله کوپهپودیت دارای ابزار
ترکیبی شکار (در اوایل این مرحله شبیه ناپلیوس و در اواخر مرحله
شبیه بلوغ) بهنظر میرسد رقابت غذایی بین این مرحله با  2مرحله
دیگر بیشتر مشهود باشد .روابط موجود بین این  3مرحله از زندگی
 A. tonsaهمچنین میتواند ناشی از تغذیه بالغین از مراحل پایینتر
بهویژه مرحله الروی آن باشد .مطالعات در مورد همجنسخواری
 A. tonsaنیز نشان داده است که بالغین از مرحله الروی و بهویژه تخم
خود نیز میتوانند تغذیه کنند ( Daanو همکاران1988 ،؛  Drilletو
همکاران2014 ،؛  .)2015 ،Shipmanمطالعات بیشتر و جامعتر در
این زمینه در خزر جنوبی پیشنهاد میگردد .آنالیز توصیفی از نسبت
جمعیت مرحله ناپلیوس به مرحله بلوغ در مطالعه حاضر (شکلهای  4و
 )5نیز نشان میدهد که در همه الیهها و ایستگاهها (بهغیر از ایستگاههای
نزدیک ساحل بهویژه  5متر) درصد مرحله بلوغ بصورت غیرقابل انتظاری
بیشتر بود .بهنظر میرسد این نتیجه نیز تاییدکننده پدیده
همجنسخواری و تغذیه بالغین از تخم و الرو خود و همچنین افزایش
نرخ تغذیه از طریق مکانیسم کمین کردن ( )ambushدر منطقه مورد
مطالعه (که با کمبود فیتوپالنکتونهای مفید مواجه است) میباشد .با
این وجود با توجه به عدم بررسی میکروزئوپالنکتونها در این مطالعه و
درصد خیلی کم فیتوپالنکتونهای مفید در تابستان بهنظر میرسد
مطالعات آزمایشگاهی و گستردهتری برای شناسایی منابع غذایی اصلی
 A. tonsaدر خزر جنوبی تحت این شرایط نیاز است.
کدورت عامل دیگری است که بر پراکنش مکانی (ترانسکت ،ایستگاه،
الیه)  A. tonsaدر مراحل مختلف زیستی تاثیرگذار بوده است (شکل
 .)2این تاثیرپذیری بهترتیب توسعه مراحل تکاملی کاهش مییابد.
کاهش تراکم شانهدار  M. leidyiبا افزایش کدورت (بهدلیل چسبیدن
مواد معلق به اندامهای شکار و در نتیجه کاهش کارایی شکار (Shiganova
و همکاران )2003 ،و بهدنبال آن کاهش شکار  A. tonsaتوسط شانهدار
(رابطه متقابل کدورت با شانهدار و اثر بر  )A. tonsaمیتواند پراکنش
این گونه را تحتتاثیر قرار دهد .در آنالیز توصیفی مشخص گردید ،تراکم
مراحل دگردیسی  A. tonsaدر ایستگاههای
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 10-20-50متر مشابه بوده ،درصورتیکه برخالف سایر ایستگاهها در
ایستگاه  5متر ،تراکم مرحله الروی  A. tonsaبیش از تراکم مرحله بلوغ
بوده است.
بهطورکلی این مطالعه نشان داده است که مدل  RFتوانایی قابل
قبولی برای ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی مراحل زیستی A. tonsa
شده است .براساس این مدل شاخصههای دما ،شانهدار ،M. leidyi
کدورت ،فسفات ،نیتریت ،شوری و اکسیژن و مراحل زیستی گونه
 A. tonsaبا اولویتهای متفاوت برای هر مرحله بهعنوان مهمترین عوامل
اثرگذار بر پراکنش مراحل زیستی  A. tonsaمیباشد .استفاده از دادههای
طوالنی مدت خزر جنوبی ،بهکاربردن متغیرهای بیشتر مخصوصاً
شاخصههای فیزیکی ازجمله شدت جریان ،تنوع و تراکم موجودات در
شبکه غذایی میکروبی خزر جنوبی ،استفاده از مدلهای قویتر و
همچنین مطالعات آزمایشگاهی ( )Mesocosmبهمنظور افزایش کارایی
تحلیل مطالعه حاضر پیشنهاد میگردد.

تشکر و قدردانی
از مدیریت و پرسنل محترم دانشکده علوم دریایی دانشگاه تربیت
مدرس که در فراهم کردن امکانات این تحقیق نهایت همکاری را
مبذول داشتند ،تقدیر و تشکر میشود .همچنین از آقایان دکتر
ابوالقاسم روحی ،دکتر جلیل علوی ،مهندس کیهانثانی و مهندس
نصراهللتبار ،خانمها دکتر روشنطبری ،دکتر تهامی ،مهندس مخلوق،
مهندس واحدی ،مهندس رحمتی بهخاطر همکاری علمی مفیدشان
قدردانی میگردد.
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