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چکیده
در این مطالعه که بهمنظور مقایسه ریختشناسی گاوماهی عمقزی ) (Gobiidae: Ponticola bathybiusدر سواحل جنوبی
دریای خزر انجام شده است ،در مجموع  581قطعه ماهی از سه منطقه بندر انزلی ( 46عدد) ،سلمانشهر ( 45عدد) و میانکاله (46
عدد) بهوسیله صید پره در اسفند  5931و فروردین ماه سال  5939جمعآوری گردید 51 .نقطه نشانه ( )Landmarkروی سمت چپ
بدن ماهی انتخاب شد و  591فاصله بین نقاط بهروش تراس مورد ارزیابی قرار گرفت .تعداد نه صفت شمارشی نیز شمارش شدند .آزمون
 DFAبر روی صفات ریختشناسی نشان داد که افراد سه نمونه جمعیتی از هم مجزا میباشند ( ،)P<6/61بهطوریکه در روش
گروهبندی  ،Jacknifedافراد بهطور میانگین با صحت  %48به جمعیتهای خود منتسب شدند .آزمون  NPMANOVAبر روی
صفات شمارشی نیز بیانگر جدایی سه نمونه جمعیت از یکدیگر میباشد ( .)P>6/61براساس تجزیه خوشهای بهروش ،UPGMA
جمعیت میانکاله جدایی بیشتری را نسبت به دو جمعیت دیگر نشان میدهد.
کلمات کلیدی :گاوماهی عمقزی ،صفات ریختشناسی ،نقطه نشانه ،سیستم تراس ،دریای خزر
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ریختشناسی مقایسهای گاوماهی عمقزی در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از....

مقدمه
گاوماهیان ،ماهیان کوچک کفزی از خانواده
هستند که یکی از بزرگترین خانواده ماهیان بهلحاظ تعداد
گونه بهشمار میروند ( Gillو  .)5105 ،Mooiاین ماهیان بهعلت
تنوع گونه ای و جمعیت زیادشان نقش مهمی را در تولیدات
غذایی دریای خزر ایفا میکنند ،بهطوریکه از طرفی جزو مصرف
کنندگان اصلی بیمهرگان و از طرف دیگر طعمه مهمی برای
ماهیان خاویاری بهشمار میروند ( Abdoliو همکاران.)5105 ،
از جمله گونههای گاوماهیان که فراوانی بسیار زیادی در دریای
خزر دارند ،گاوماهی عمقزی (Ponticola bathybius 0711
 (Kessler,است که پیشتر تحت جنسهای  Neogobiusو Chasar
قرار داشت و هماکنون تحت جنس  Ponticolaطبقهبندی میگردد
( Neilsonو  .)5112 ،Stepienتاکنون مطالعات اندک و پراکندهای
در مورد این گونه صورت گرفته است که از جمله آنها میتوان
به بررسی رژیم غذایی و ساختار سنی آن در مکانهای مختلف
سواحل جنوبی دریای خزر اشاره کرد ( Kalantarianو همکاران،
5102؛ مقیمی0225 ،؛ جوشن0220 ،؛ قلیچی.)0211 ،
همانطورکه شناخت از تنوع گونهای یک اکوسیستم برای
بررسی پویایی آن الزم است ،شناخت جمعیتهای هر گونه نیز
یکی از راهکارهای مهم برای مدیریت منابع و بهرهبرداری پایدار
میباشد ،زیرا که جمعیت یا ذخایر مختلف یک گونه ،پاسخهای
متفاوتی نسبت به بهرهبرداری میدهند ( Abuanzaو همکاران،
5117؛  Campanaو  .)0222 ،Casselmanبیشتر روشهای
ارزیابی مربوط به جمعیتها ،با فرض بسته بودن جمعیت و همگنی
خصوصیات زیستی آنها صورت میگیرد ،که چنین مدلسازیهایی
میتواند به نتایج اشتباهی منجر شود ( National Research
 .) 0221 ،Councilبرای مثال در مورد ماهی سفید Rutilus
 frisii kutumشناخت فرم پاییزه و بهاره آن حائز اهمیت است
( Fazliو همکاران )5102 ،چرا که هر کدام خصوصیات زیستی
مخصوص بهخود را دارد و عدم توجه به این موضوع ،نتیجه
مطلوبی را در مبحث مدیریت این ذخایر در پی نخواهد داشت.
ماهیان نسبت به سایر مهرهداران ،بیشتر تحت تاثیر تغییرات
شرایط محیطی قرار میگیرند ،که حتی منجر به تغییرات بین و
درون گونهای در آنها میشود (5111 ،Murta؛ ،Wimberger
0225؛  .)0220 ،Thompsonاین تاثیرپذیری در اوایل دوران
رشد بیشتر از سایر دورانها است ،بهطوریکه ماهیان محیطهای
مشابه ،بهلحاظ ریختی وضعیت مشابهی را دارند ( Pinheiroو
همکاران .)5112 ،با توجه به شرایط اکولوژیکی متفاوت (فیزیکی،
Gobiidae
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شیمیایی و نوع بستر) حاکم بر سواحل ایرانی دریای خزر و با
نظر به این مسئله که گاوماهیان ،ماهیان کمتحرکی هستند و
مهاجرت آنها بهصورت عمقی است ( Polačikو همکاران،
 ،)5105انتظار میرود تفاوتهای ریختی در میان گاوماهیان
عمقزی میان مناطق مختلف دیده شود.
روشهای متعددی برای تعیین جدایی گونهها در سطح
جمعیت وجود دارد که در بین آنها روش ریختسنجی بهعنوان
ابزاری مهم ،کاربرد گستردهای دارد ( Pouletو همکاران5111 ،؛
 .)5111 ،Murtaسیستم جدیدی که بعد از ریختشناسی سنتی
معرفی شد ،سیستم شبکه تراس  Truss network systemنام
دارد که شامل مجموعهای از فواصل میان نقاط از پیش طراحی
شده بهنام نقطه نشانه ( )Landmarkاست که در اطراف جسم
مورد بررسی قرار گرفتهاند ( Booksteinو  .)0275 ،Straussدر
این روش براساس فضای دو بعدی عمل میکند ،بهطوریکه کل
بدن بهطور کامل تحت پوشش قرار میگیرد و برخالف روش
سنتی مدل خوبی را از شکل واقعی نمونه ارائه میدهد (Ibanez
و همکاران5111 ،؛  .)0222 ،Turanتحقیقات متعددی بهمنظور
بررسی تفاوتهای جمعیتی ماهیان با استفاده از روش شبکه
تراس انجام شده است .حقیقی و همکاران ( )0220بر پایه روش
تراس توانستند تفاوتهای ریختشناسی خیاطه (Alburnoides
) eichwaldiiسه رودخانه گرگانرود و چالوس را نشان داده و
سه جمعیت جداگانه را تعریف کند Hashemzadeh .و همکاران
( )5105جمعیت ماهی قزلآالی خال قرمز )(Salmo trutta
حوضه ارومیه را از جمعیت حوضه دریای خزر متمایز نمودند.
 Mohaddasiو همکاران ( )5102نیز با استفاده از این روش،
جمعیتهای ماهی شاه کولی ) (Alburnus chalcoidesدر چهار
منطقه لیسار ،شیرود ،بابلرود و انزلی را مقایسه کردند.
 Ghanbarifardiو همکاران ( )5102نشان داد که ماهی گلخورک
) (Periophthalmus waltoniساکن در خلیج فارس و عمان دو
جمعیت متمایز هستند Turan .و همکاران ( )5111از طریق روش
شبکهای تراس ،ماهیان آنچووی ( )Anchoviesساکن در سه منطقه
دریای اژه ،سیاه و مدیترانه را از هم جدا نمودند Kocovsky .و
همکاران ( )5102با استفاده از روش تراس و همچنین
نشانگرهای ژنتیکی ،جمعیتهای متمایزی از سوفحاجیطرخان
) (Perca flavenscensرا در دریاچه  Erieتعریف نمودند.
با توجه به تحرک کم گاوماهی عمقزی و همچنین رژیم
مهاجرتی آنها که بیشتر عمود بر خط ساحلی است ،انتظار
میرود بهواسطه فواصل جغرافیایی قابل توجه در طول سواحل
جنوبی دریای خزر ،جمعیتهای گونه یادشده دارای
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مهاجرت بین منطقهای محدودی بوده و در هر منطقه با شرایط
محیطی متفاوتی مواجه شوند .معموالً ویژگیهای ریختی مثل
صفات قابل اندازهگیری بهعنوان صفات کمی ،بهویژه در ماهیان
حالت پالستیک داشته و بسته به ماهیت صفت مورد مطالعه،
انتظار میرود مقادیر متفاوتی از پاسخ به شرایط محیطی و در
نتیجه تفاوتهای ریختی در بین گاوماهیان مناطق مورد بررسی
مالحظه شود .برای اثبات فرضیه این تحقیق از سیستم شبکهای
تراس بهمنظور بررسی ریختشناسی گاوماهی عمقزی در سه
منطقه از سواحل ایرانی دریای خزر استفاده شد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه و ایستگاههای مورد بررسی:
نمونهبرداری از آبهای ساحلی مناطق بندرانزلی (’ N 21º 57و
’ ،)E 12º 51سلمانشهر (’ N 23º 15و ’ )E 20º 00و میانکاله
(’ N 23º 20و  )E 22º 21در اسفند سال  0225و فروردین
سال 0222جمعآوری گردید (شکل  .)0ایستگاه بندرانزلی و
سلمانشهر دارای بستری با شیب تند و جریانات آبی شدید
میباشد ،قطر سنگریزههای بستر در بندرانزلی ،ریز تا متوسط و
در سلمانشهر ،متوسط تا درشت است .درحالیکه ایستگاه میانکاله
دارای بستری گلی با شیب مالیم و جریانات آبی کند میباشد.
روش نمونهبرداری و آمادهسازی نمونه :در این بررسی
تعداد  31قطعه ماهی از منطقه بندرانزلی 30 ،قطعه از سلمان
شهر و  31قطعه از میانکاله بهترتیب با میانگین طولی ،52/11
 51/23و  51/23سانتیمتر توسط تور پره صید شدند .از آن
جاکه در اوایل بهار ،جنس نر گاوماهی عمقزی برای تولیدمثل
وارد آبهای ساحلی میشود ،نمونههای جمعآوری شده همگی
نر بودند (عبدلی و نادری .)0271 ،ماهیان توسط ماده MS555
بیهوش شدند ( Popovic Topicو همکاران .)5105 ،درهمان
محیط نمونهبرداری ،نمونه بهصورت تازه از سمت چپ بدن روی
یونولیت قرار داده شد .برای افزایش دقت عملیات نشانهگذاری
تعداد  01نقطه نشانه بهوسیله سوزن تشریح بر روی نقاط از
پیش تعیین شده قرار گرفت و سپس بهوسیله دوربین سونی
مدل  SDC-HX 01 Vاز آنها عکسبرداری شد (شکل  ،5جدول .)0
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) (𝑥 = √𝑎2 + 𝑏2محاسبه شد ( Hashemzadehو همکاران،
 .)5105در فرمول یاد شده  xتفاضل بین طول دو نقطه و y
تفاضل بین عرض دو نقطه نشان در صفحه مختصات است .در
مجموع  022متغیر بهدست آمد .برای حذف اثر اندازه ،نسبت
میان فواصل بهدست آمده بر طول استاندارد هر نمونه محاسبه
شد ( .)0222 ،Turanاختالفات ریختشناسی بین گروههای
مورد بررسی ،تحت آزمون تحلیل تابع تشخیص ) (DFAقرار
گرفت و وضعیت گروهبندی افراد به جمعیتهای مبداء از طریق
روش گروهبندی  Jacknifedبررسی شد .در تحلیل تابع
تشخیص میزان آماره  2/2 ،Fدر نظر گرفته شد و متغیرهای
دارای مقادیر باالتر از  2/2بهعنوان متغیرهای موثر در جدا
کردن جمعیتهای مورد بررسی انتخاب شدند (Hashemzadeh
و همکاران .)5105 ،همچنین تعداد نه صفت قابل شمارش شامل
تعداد شعاعهای نرم اولین باله پشتی ،شعاعهای نرم دومین باله
پشتی ،شعاعهای باله دمی ،شعاعهای باله مخرجی ،شعاعهای
باله شکمی ،شعاعهای باله سینهای ،تعداد فلسهای باالی خط
میانی ،تعداد فلسهای پایین خط میانی ،تعداد فلسهای روی
خط میانی شمارش شدند .معنیداری اختالف در صفات شمارشی
گروهها بهعلت عدم پیروی دادهها از توزیع نرمال ،توسط آزمون
) Non Parametric MANOVA (NPMANOVAبررسی و
صفات تاثیرگذار در جدایی گروهها توسط آزمون Mann-Whitney
تعیین شدند ( Cullenو همکاران .)5111 ،سپس دارنگاره مربوطه
برای صفات شمارشی و ریختشناسی بهروش  UPGMAترسیم
گردید ( Tabatabaeiو همکاران .)5105 ،آنالیزها با استفاده از
نرمافزارهای  SYSTAT v2 ،PAST v2و  Excel v5111انجام شد.

روشهای آماری و تجزیه و تحلیل دادهها :عملیات
نشانهگذاری بر روی تصاویر با استفاده از نرمافزارTPS Dig v5/01

انجام شد و مختصات نقاط آنها بهصورت طول ( )xو عرض
( )yدر قالب یک فایل متنی تهیه گردید (.)5113 ،Rohlf
فواصل خطی بین نقاط با استفاده از فرمول فیثاغورث

شکل  :1نقشه مناطق نمونهبرداری از ماهی  P. bathybiusدر
سواحل جنوبی دریای خزر ،سال 1931-39
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شکل  11 :1نقطهنشانه بکار رفته در سمت چپ بدن ماهی  P. bathybiusنمونهبرداری شده ازمنطقه بندرانزلی ،سال 1931-39
جدول  :1محل قرارگیری نقاطنشانه در سمت چپ ماهی  P. bathybiusنمونهبرداری شده ازمنطقه بندرانزلی ،سال 1931-39
شماره نقطهنشانه

محل قرارگیری نقطهنشانه
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نوک پوزه
مرکز چشم
ابتدای اولین باله پشتی
انتهای اولین باله پشتی
ابتدای دومین باله پشتی
انتهای دومین باله پشتی
ابتدای باالیی باله دمی
انتهای باله دمی
ابتدای پایینی باله دمی
انتهای باله لگنی
ابتدای باله لگنی
ابتدای باله شکمی
ابتدای چین خوردگی پایینی سرپوش آبششی
انتهای دهان
ابتدای چین خوردگی باالیی سرپوش آبششی
انتهای سرپوش آبششی
انتهای ساقه دمی

نتایج
نتایج حاصل از آزمون آنالیز تابع تشخیص ) (DFAاختالف
معنیداری را میان سه نمونه جمعیتی نشان داد ()P<1/12
(شکل  ،)2بهطوریکه افراد هر جمعیت بهطور میانگین با صحت
 %37به جمعیتهای خود منتسب شدند (جدول  .)5در این
میان فواصل  2-05 ،5-02 ،0-7 ،0-3و  02-01با مقادیر
باالتر از  2/2در جدایی نسبی گروهها بهعنوان مهمترین صفات
نقش داشتند (جدول .)2
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آنالیز آماری بر روی صفات شمارشی نشان داد که در
رابطه با صفات یادشده تفاوت معنیدار میان سه جمعیت مورد
مطالعه وجود دارد ) (P<1/12که از میان صفات بررسی شده
صفاتی مانند تعداد شعاعهای نرم باله پشتی دوم ،دمی ،سینهای و
تعداد فلسهای باال ،زیر و روی خط میانی صفات موثر در ایجاد
این تمایز بودند (جدول  .)1تجزیه خوشهای بهروش  UPGMAبر
روی صفات شمارشی و ریختشناسی ،بیانگر جدایی بیشتر
جمعیت میانکاله نسبت به دو منطقه دیگر میباشد (شکل،1
الف و ب).
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شکل  :9نمودار جداسازی جمعیتها بر پایه تحلیل تابع تشخیص ) (DFAصفات ریختشناسی ماهی  P. bathybiusنمونهبرداری شده از سه
منطقه بندر انزلی ،سلمانشهر و میانکاله در سال 1931-39

جدول  :1انتساب افراد به جمعیتها به روش گروهبندی ( Jacknifedردیفها به ستونها نسبت داده شدهاند)
نمونه جمعیتی

ایستگاه
بندرانزلی

سلمانشهر

میانکاله

مجموع

درصد همخوانی
صحیح

بندر انزلی

11

01

01

31

31

سلمانشهر

01

22

2

30

31

میانکاله

7

2

12

31

11

072

37

جدول  :9مقادیر  Fو رتبهبندی صفات مورد بررسی در ماهی  P. bathybiusاز لحاظ قدرت جداسازی آنها در بررسی تابع تشخیص
*App. F

تعریف فاصله

فاصله اندازهگیری شده

57/12
1/11
3/31
00/11
01/22

نوک پوزه تا انتهای باله پشتی دوم
طول کل بدن
مرکز چشم تا چین خوردگی باالیی سرپوش آبششی
ابتدای باله پشتی اول تا ابتدای باله شکمی
چین خوردگی پایینی سرپوش آبششی تا انتهای ساقه دمی

0-3
0-7
5-02
2-05
02-01
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جدول  :4نتایج آزمون  Mann-Whitneyبر روی صفات شمارشی ماهی  P. bathybiusنمونهبرداری شده از سه منطقه بندرانزلی،
سلمانشهر و میانکاله در سال 1931-39

صفات شمارشی

بندرانزلی -سلمانشهر

بندرانزلی -میانکاله

سلمانشهر -میانکاله

شعاعهای نرم اولین باله پشتی
شعاعهای نرم دومین باله پشتی
شعاع های باله دمی
شعاعهای باله مخرجی
شعاعهای باله شکمی
شعاعهای باله سینه ای
تعداد فلسهای باالی خط میانی
تعداد فلسهای پایین خط میانی
تعداد فلسهای روی خط میانی

1/25
1/53
1/22
1/27
1/03
1/21
*
1/11
*
1/11
1/01

1/03
1/01
*
1/11
1/25
1/03
*
1/12
1/25
1/0
*
1/11

1/23
1/10
*
1/11
1/50
0/11
*
1/11
*
1/11
*
1/11
*
1/11
*

P<1/12

*

شکل  :4دارنگاره بهدست آمده از روش  UPGMAبر روی صفات شمارشی (الف) و ریختشناسی (ب) ماهی  P. bathybiusنمونهبرداری
شده از سه منطقه بندرانزلی ،سلمانشهر و میانکاله در سال 1931-39

بحث
ماهیان نسبت به سایر مهرهداران نسبت به تغییرات
شرایط محیطی ،سازش پذیرترند و تنوعریختی بیشتری از خود
نشان میدهند ( Hossainو همکاران5101 ،؛ ،Wimberger
 .)0225تغییرات محیطی باعث تغییرات در پاسخ فیزیولوژیکی
و در نهایت پاسخ ریختی در بدن شده که از این طریق ماهی
میتواند اثرات تغییرات محیطی را تعدیل کند ( Hossainو
23

همکاران5101 ،؛  .)0272 ،Stearnsبرای مثال تغییرات در
فاکتورهایی نظیر دما ،شوری ،دسترسی به مواد غذایی ،الگوهای
شنا ،نور و گازهای محلول بهخصوص در دوران تکوینی یا در
زمان پیش یا پس از نشست الرو میتواند باعث تمایز ریختی
شود .بنابراین صفات ریختشناسی میتواند انعطافپذیری
باالیی در پاسخ به چنین فاکتورهایی داشته باشد ( Santosو
 .)5105 ،Quilangفاصله جغرافیایی میتواند بهعنوان عاملی
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مهم در جدایی جمعیتها عنوان شود ،برای مثال حقیقی و
همکاران ( )0220دلیل اصلی جدایی جمعیتهای ماهیان
خیاطه در دو رودخانه گرگانرود و چالوس را بهعلت جدایی
جغرافیایی و تا حدودی شرایط اکولوژیکی حاکم بر آنها
دانستند .همچنین  Turanو همکاران ( )5111نشان دادند که
ماهیان آنچووی ساکن در دریای سیاه ،اژه و مدیترانه بهعلت
فاصله زیاد از هم و عدم ارتباط ،جمعیتهای مجزایی را تشکیل
دادهاند .تمایزات ریختی و ژنتیکی در جمعیتها ،در یک زیستگاه
که دارای مکانهایی با شرایط فیزیکوشیمیایی متفاوت است نیز
دیده میشود .مطالعه بر روی ماهیان سوف حاجی طرخان در
دریاچه  Erieبراساس سیستم تراس و استفاده از نشانگرهای
ژنتیکی ،نشان داد که علیرغم حضور این ماهیان در یک
اکوسیستم ،جمعیتهای متعدد تولیدمثلی در فواصل جغرافیایی
کم ( 01-21کیلومتر) دیده میشوند ،که عواملی مانند شرایط
لیمنولوژی و وجود سد (عمق آب بهعنوان یک سد و عامل
محدودکننده در حرکت ماهی) بر این جدایی تاثیر دارند
( Kocovskyو همکاران.)5102 ،
گاوماهیان از جمله ماهیانی هستند که قابلیت تحرک
کمی دارند و بهشدت وابسته به بستر هستند بهطوریکه قادر به
عوض کردن شیوه زندگی بین محیطهای پالژیک و بنتیک
نیستند ( Robinsonو همکاران5111 ،؛  Pouletو همکاران،
 .)5111پس حتی اگر موانع فیزیکی بر سر راه جمعیتهای این
ماهیان وجود نداشته باشد احتمال وجود جمعیتهای مجزا با
توجه به شرایط فیزیکوشیمیایی مناطق نمونهبرداری دور از
انتظار نیست .تجزیه و تحلیل آماری بر پایه تحلیل تابع
تشخیص ) (DFAروی صفات ریختی بر اساس روش تراس،
تفاوت معنیداری را در جمعیتهای مورد مطالعه نشان داد
بهطوریکه افراد هر گروه بهطور میانگین با صحت  %37به
جمعیتهای خود منتسب شدند .براساس  Friedlandو Reddin
( ،)0221صحت گروهبندی بیشتر از  ،%12اطمینان قابل قبولی
را در تایید جدایی گروهها بهوجود میآورد .مطالعاتی نیز وجود
دارد که جدایی جمعیتها را براساس نتایج بهدست آمده از
تحلیل تابع تشخیص ،درسطح متوسط ( Tusetو همکاران،
 )%32/7-37/7( 5112و ضعیف ()%22-27( 5112 ،Stransky؛
 Me´rigotو همکاران ))%31( 5111 ،مطرح میکند .جدا نشدن
کامل جمعیتهای مورد مطالعه را میتوان در عوامل مختلفی
جستو جو کرد .مثالً ممکن است تاحدی مهاجرت دربین
جمعیتها وجود داشته باشد که تفاوتهای بین جمعیتی یا بین
منطقهای را کمرنگتر میکند ،زیرا با افزایش ضریب
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مهاجرت اختالفات بین جمعیتها کاهش مییابد (،Hallerman
 )5112به هرحال تنها با استفاده از صفات ریختی نمیتوان این
فرض را تأیید کرد .شاید مهاجرت یادشده را بتوان با ویژگیهای
زیستی الروهای گاوماهیان توجیه نمود .گاوماهیان علیرغم کم
تحرکی ،دارای الروهای آزاد و شناگرند که میتوانند توسط
جریانهای آبی جابجا شوند و از این طریق ارتباط و انتقال ژنی
میان جمعیتهای ساکن در مناطق دور از هم شکل بگیرد و از
جدایی جمعیتها جلوگیری کند ( Lima-Filhoو همکاران،
5105؛  Sallesو همکاران .)5113 ،برای مثال  Ghanbarifardiو
همکاران با بررسی هفت جمعیت از ماهی گلخورک
) (Periophthalmus waltoniزیستگاههای گلی و مانگروی
سواحل جنوبی کشور توانستند دو جمعیت مجزای ساکن در
خلیج فارس و ساکن در خلیج عمان را تعریف کنند .علت اصلی
تفاوتهای مشاهده شده میان جمعیتهای این ماهیان کم
تحرک ،تفاوت در میزان فاکتورهای فیزیکوشیمیایی (شوری،
دما) ایستگاهها عنوان شد .از طرف دیگر اختالط جمعیتی از
طریق الروهای آزاد و شناگر این ماهی و در نتیجه اختالط
ژنتیکی آنها ،نیز بهعنوان عاملی مهمی در عدم رویت تفاوت
شکلی میان جمعیتهای سایر ایستگاهها بیان شد.
بررسی صفات شمارشی حاکی از وجود سه جمعیت مجزا
از گاوماهیان عمقزی در مناطق نمونهبرداری میباشد .دارنگاره
 UPGMAدر مورد صفات شمارشی ،بیانگر جدایی بیشتر
جمعیت میانکاله از دو جمعیت دیگر میباشد .صفات شمارشی
بیشتر از اینکه تحت تاثیر عوامل محیطی باشند ،متاثر از
عوامل ژنتیکی هستند .بنابراین انتظار میرود که در اوایل دوران
تکوینی نهادینه شده و در طول زندگی ثابت بمانند ( Smaeiliو
همکاران5100 ،؛  Winfieldو  ،)0220 ،Nelsonمنتهی در اوایل
دوران رشد ماهی ،تغییرات عوامل محیطی میتواند در بروز
تغییرات در صفات ریختسنجی موثر باشد ( Beggو ،Waldman
.)0222
سه منطقه نمونهبرداری در این تحقیق در برخی
فاکتورهای فیزیکوشیمیایی با هم متفاوتند که این اختالفات
میتوانند بهویژه در دوران تکوینی و رشد ماهی در شکلگیری
صفات ریختشناسی و شمارشی موثر باشد .از جمله این
اختالفات میتوان بهموارد زیر اشاره کرد:
بستر ایستگاه بندرانزلی دارای شیبی تند است که از
سنگریزههای ریز تا متوسط تشکیل شده است و جریان آبی این
منطقه تند میباشد .از ویژگیهای ایستگاه سلمانشهر ،وجود
بستری با شیب تند بههمراه سنگریزههایی با قطر متوسط تا
15
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درشت و جریان آبی تند است .ایستگاه میانکاله برخالف دو
ایستگاه دیگر ،دارای بستری گلی با شیب مالیم و جریان آبی
کند است .بهطورکلی قطر ذرات از غرب به شرق سواحل جنوبی
دریای خزر کاهش مییابد (خوشروان و همکاران )0221 ،و
میزان شوری آب از غرب به شرق آن از  05/3به  02/2افزایش
مییابد ( Aubreyو همکاران .)0221 ،که این تغییر ویژگی
میتواند عاملی در ایجاد تغییرات ریختی باشد .از نقطه نظر
توپوگرافی ،سه منطقه در عمقهای مشابه دارای تفاوتهایی در
بستر هستند و برای مثال سوراخهای زیستی بهعنوان مکانی
برای سکنی گزیدن بیمهرگانی مانند دوکفهایها و شکمپایان ،در
ایستگاه میانکاله در عمق کمتری ( 1متری) نسبت به دو
ایستگاه دیگر ( 51متری در بندرانزلی و  21متری در سلمانشهر)
یافت میشوند (خوشروان و همکاران .)0221 ،از آنجاییکه
گاوماهی عمقزی در اوایل دوران زندگی در آبهای ساحلی
زندگی میکند  ،بنابراین بستر گلی و نرمی مانند منطقه میانکاله
که دارای سوراخهای زیستی در نزدیکی ساحل است میتواند
غذای بهتری را برای گاوماهی فراهم کند .نوع غذای در دسترس
میتواند تغییرات ریختشناسی بهخصوص در شکل سر ایجاد
کند ( Culleو همکاران.)5111 ،
تغییرات در سرعت جریان آب هم میتواند روی اندازه و
شکل ماهیان تاثیرگذار باشد ( Ohlbergerو همکاران،)5113 ،
به طوریکه ماهیان ساکن در آبهایی با جریان تند تمایل به
باریک شدن و در آبهایی با جریان کند تمایل به عریضتر
شدن دارند ( Grünbaumو همکاران .)5111 ،از طرفی سرعت
جریان آب هم که تحت تاثیر عمق بستر است نیز با ایجاد
تغییراتی در رفتار شنای ماهیان میتواند باعث تغییراتی در
شکل بدن شود ( Rinćonو همکاران.)5111 ،
در مطالعه حاضر ،تفاوتهای مشاهده شده بهخصوص در
صفات ریختشناسی در مناطق مطالعه شده که از نظر
جغرافیایی بههم مرتبط هستند ،ممکن است نشاندهنده
ویژگیهای خاص زیستگاه باشند که موجود نسبت به آن سازش
پیدا کرده است .اما در مجموع تنها با استناد به ویژگیهای
ریختشناسی نمیتوان حوادث بومشناسی و ارتباطهای میان
جمعیتها را مشخص نمود .استفاده از سایر روشهای شناسایی
جمعیتها بهویژه استفاده از نشانگرهای ژنتیکی نظیر
ریزماهوارهها میتواند در فهم و درک بهتر ژنتیک جمعیت گاو-
ماهی عمقزی موثر بوده و ابعاد بوم شناختی جمعیتهای آن را
روشن کند.
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