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چکیده
بهمنظور بررسی تغییرات ریختشناختی جمعیتهای گل خورک ( )Boleophthalmus dussumieriتعداد  31قطعه ماهی از بندر
بحرکان 26 ،قطعه ماهی از بندر امام خمینی 23 ،قطعه ماهی از اروندکنار و  13قطعه ماهی از اسکله صیادی ثامناالئمه آبادان با استفاده از تور
ساچوک صید گردیدند .بهطورکلی شش صفت قابل اندازهگیری (چهار صفت قابل اندازهگیری مربوط به اندامهای مختلف با استفاده از کولیس
با دقت  0/01میلیمتر ،طول کل با دقت  1میلیمتر و وزن کل ماهی با دقت  0/01گرم) اندازهگیری شدند .صفتهای ریختسنجی قبل از تجزیه
و تحلیل به جهت کاهش خطای حاصل از رشد ناهمسان نمونهها استاندارد شدند .جهت بررسی اختالف ریختی بین گروههای موردبررسی ،از
آزمون تحلیل مؤلفههای اصلی) (PCAو تحلیل متغیرهای کانونی ) (CVAاستفاده گردید .نتایج نشان داد که در بررسی صفات جداکننده جمعیتها،
بهدلیل نزدیکی و تشابه نسبی شرایط زیستگاهی جمعیتها ،تمایز چندانی بین جمعیتها وجود نداشت .تجزیه تحلیل عوامل اصلی ( )PCAنشان
داد که صفات ریختسنجی سه جمعیت بحرگان ،بندر امام خمینی و اروندکنار با حدود  %70تغییرات واریانس در یك گروه قرار گرفته و از تشابه
نسبی برخوردارند .مشخصات ریخت سنجی جمعیت ماهیان اسکله صیادی آبادان با  20درصد تغییرات واریانس از اختالف معنیدار ضعیفی با سایر
ایستگاهها برخوردار بود.
کلمات کلیدی :ریختسنجی ،Boleophthalmus dussumier ،تحلیل مؤلفههای اصلی ،تحلیل متغیرهای کانونی ،سواحل استان خوزستان
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولokhalilipour@gmail.com :
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بررسی تغییرات ریخت شناختی گل خورک در محدوده سواحل استان خوزستان

مقدمه
باوجود اکوسیستمهای آبي متعدد در کشور ،تاکنون مطالعات
محدودی در زمینههای سیستماتیك ،زیستشناسي و بومشناسي
ماهیان صورت گرفته است .این در حالي است که در مورد زیرگونهها
و جمعیتهای ماهیان آبهای داخلي و دریایي ایران ،ابهامات زیادی
وجود دارد (عباسي و همکاران .)1383 ،مطالعه انعطافپذیری
ویژگيهای ریختي جمعیتهای یك گونه که در محیطهای متفاوت
از نظر خصوصیات زیستگاهي زندگي ميکنند ،امکان درك بهتر
تغییرات در ویژگيهای جمعیتي را در مقابل تغییرات محیطي فراهم
مينماید ( .)1988 ،Kulievاز این رو انعطافپذیری ریختي ميتواند
بهعنوان یك سازگاری با تغییرات ریختشناسي همراه باشد .جهت
شناسایي جمعیتهای مختلف یك گونه روشهای متفاوتي وجود
دارد که یکي از آنها مطالعه ویژگيهای ریختشناختي (ریخت
سنجي و یا شمارشي) با هدف تعریف و شناسایي واحدهای جمعیتي
است که از پیشینهای طوالني در دانش زیستشناسي ماهي برخوردار
است ( .)1999 ،Tudelaماهیان همانند سایر جانوران قادرند
ویژگيهای ریختي مشابهي را در شرایط محیطي مشابه کسب نمایند.
در گذشته تصور ميشد کـه تغییرات ریختي صرفاً ژنتیکي است ،اما
امروزه مشخصشده کـه منشأ ایـن تغییرات هم محیطي و هم
ژنتیکي است .پژوهشهای اخیر مشخص نموده اسـت کـه اختالفات
ریختشناختي بین گروههای مختلف ماهیان الزاماً آنها را از لحاظ
ژنتیکي جدا نميکند ،در عوض در پارهای موارد تفاوتهای ریخت
شناختي صرفاً ناشي از محیط بوده و اختالفات ژنتیکي هیچ نقشي
در آن ندارد ( .)1999 ،Swain and Footeهمچنین ویژگيهای
ریختي ماهیان نسبت به تغییرات عوامل تأثیرگذار محیطي نظیر نوع
بستر ،جریان آب ،پوشش گیاهي ،رقابت ،شکار ،میزان آالیندهها و
میزان دسترسي به منابع غذایي ،از حساسیت باالیي برخوردار هستند
( .)1995 ،Niciezaصفات مورفومتریك ،تغییرپذیری زیادی را در
پاسخ به تغییر در شرایط محیطي مانند فراواني غذا و دما نشان
ميدهد و موجب تشکیل برخي از جمعیتهای اکولوژیك در مناطق
مختلف ميشود (هاشمي1393 ،؛  Turanو همکاران2006 ،؛ ،Turan
.)1999
اختالفات ریختشناختي میان جمعیتها یا گونهها معموالً
بهصورت تباین شکل کلي بدن و یا شکلهای تشریحي خاص توضیح
داده ميشود .بهعنوان مثال یك گونه ممکن است بهطور نسبي دارای
بدني الغرتر و یا پهنتر و یا دارای چشمهای کوچكتر و یا باله پشتي
کوچكتر نسبت به گونه دیگر باشد .اگرچه این توصیفات کیفي در
پارهای از مواقع ممکن است کافي باشد ،ولي بهتر است برای بیان
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اختالف بین افراد ازلحاظ کمي ،اندازهگیریهای مختلفي صورت پذیرد
( Schreckو  .)1990 ،Moyleدر مطالعات ریختسنجي ميتوان از دو
روش ریختسنجي سنتي و هندسي استفاده نمود .روش ریختسنجي
سنتي بر پایه تحلیلهای آماری فواصل اندازهگیری شده بر روی
ساختار زیستي از قبیل طول ،عرض ،عمق و گاهي اوقات نسبتها و
یكسری دادههای شمارشي استوار است .بنابراین با مطالعه صفات
ریختشناختي و شمارشي هر یك از ماهیان و بهکارگیری روشهای
آماری ميتوان تعدادی از صفات را بهعنوان شاخص یك جمعیت به
دست آورد ( Ishimatsuو همکاران .)1998 ،گلخورك در پهنههای
گلي مناطق گرم مانند جنگلهای مانگرو با بسترهایي پوشیده از گل
در نواحي جزر و مدی قارههای آسیا ،استرالیا و آفریقا ساکن است
( Sarafrazو همکاران .)2011 ،گونه ایراني این ماهي عالوه بر سواحل
ایران در سواحل هند ،عمان و پاکستان نیز یافت ميشود (Sarafraz
و همکاران .)2011 ،مطالعات کمي بر روی ماهي گل خورك و از جمله
گونه  Boleophthalmus dussumieriدر زمینه ریختسنجي صورت
گرفته است .اما مطالعات مشابه داخلي در این رابطه بر روی ماهي
 Sarafraz( Periophthalmus waltioniو همکاران )2011 ،صورت
گرفته است .هاشمي ( )1393نیز خصوصیات ریختشناسي ماهي گل
خورك  Scartelaos tenuisرا در بندر درگهان و خلیج پزم چابهار
مورد بررسي قرار داد .بهدلیل نوع متفاوت زندگي این ماهي و حضور
آن در منطقه جزر و مدی ،بررسي ویژگيهای ریختسنجي و نسبت
ویژگيهای ریختسنجي آن از اهمیت باالیي برخوردار است .در این
مطالعه تنوع صفات ریختسنجي (ریختشناختي) و نسبت ویژگيهای
ریختسنجي ماهي گل خورك سواحل استان خوزستان مورد بررسي
قرار گرفت.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :استان خوزستان که از خرمشهر شروع و
تا سواحل بحرکان ادامه دارد با مساحتى حدود  2366۴کیلومترمربع،
بین ’ ۴7° ۴1تا’ 50° 39طول شرقى از نصفالنهار گرینویچ و ’58
 29°تا ’ 33° ۴عرض شمالى از خط استوا ،در جنوبغربى ایران در
کرانه خلیج فارس واقع شده است .طول سواحل استان از دهانه
اروندرود تا امامزاده عبداهلل بدون احتساب سواحل خور موسي173 ،
کیلومتر است .با توجه به پوشش حداکثری سطح سواحل استان خوزستان،
برای صید ماهي گلخورك چهار ایستگاه نمونهبرداری پیرامون مکانهای
ورود پسابهای شهری و صنعتي و کنار اسکلهها و صیدگاههای بزرگ
آبزیان انتخاب شدند .نمونهبرداری (صید ماهي) در آبان ماه  139۴از
مناطق بندر بحرکان ( 31قطعه) ،اسکله صیادی ثامناالئمه
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آبادان ( 13عدد) ،خور موسي در محدوده پشت صنایع پتروشیمي
بندر امام خمیني ( 26عدد) و اسکله صیادی اروندکنار ( 23عدد)
صورت گرفت (شکل .)1

شکل  1موقعیت چهار منطقه نمونهبرداری در طول سواحل
خوزستان و نحوه نمونهبرداری با استفاده از ساچوک

نمونهبرداری :نمونهبرداری با استفاده از ساچوك و با روش قرصت
طلبانه انجام شد .نمونهها به طور مجزا به داخل کیسه پالستیکي
تمیز برچسبگذاری شده انتقال یافتند .سپس در داخل یخدان به
آزمایشگاه منتقل شدند تا در فریزر ( )- 20°Cتا زمان انجام عملیات
آزمایشگاهي نگهداری شوند .پس از توزین نمونهها به وسیله ترازوی
دیجیتال با دقت  0 /01گرم ،تعداد شش فاکتور ریخت سنجي شامل
وزن کل (گرم) ،طول کل (سانتيمتر) ،طول استاندارد (سانتيمتر)،
طول قاعده باله پشتي اول (سانتيمتر) ،طول قاعده باله پشتي دوم
(سانتيمتر) و طول قاعده باله مخرجي (سانتيمتر) با استفاده از
کولیس دیجیتال با دقت  0 /01گرم اندازهگیری شدند.

تحلیل دادهها :در ابتدا جهت بررسي نرمال بودن دادهها از آزمون
کولموگرف-اسمیرنوف و نرمافزار  SPSSنسخه  16استفاده شد.
سپس دادهها توسط نرمافزار  Pastنسخه  3استانداردسازی شد.
میانگین ،انحراف معیار و ضریب تغییرات چند متغیره
( )The multivariate generalization of the coefficientو چهار
صفات ریخت سنجي جهت تحلیلهای مربوط به تعیین تنوع ریخت
شناختي در هر منطقه مورد استفاده قرار گرفتند .دو صفت ریخت
سنجي وزن کل و طول کل به دلیل اینکه تقریباً بعد از استاندارسازی
همسان شدند از تحلیلهای بعدی حذف گردیدند .برای تعیین
اختالف بین صفتهای اندازهگیری شده در بین جمعیتهای مورد
مطالعه ،از آنالیز واریانس یكطرفه ) (ANOVAو همچنین جهت
مقایسه میانگینها از آزمون دانکن در نرمافزار  SPSSنسخه 16
استفاده شد .جهت بررسي اختالف ریختي بین گروههای موردبررسي
از آزمونهای تحلیل مؤلفههای اصلي ) )PCAو تحلیل متغیرهای
کانوني ( )MANOVA/CVAو با استفاده از نرمافزار  Pastنسخه 3
استفاده شد.

نتایج
نتایج آزمون نرمالیته نشان داد که نمونهها نرمال ميباشند.
بررسي نتایج تحلیل واریانس یكطرفه و آزمون دانکن برای صفتهای
ریخت سنجي اصالحشده بین جمعیتهای مختلف نشان داد بین
جمعیتهای مختلف تنها طول قاعده مخرجي دارای تفاوت معنيدار
ميباشد ( .)p<0.05بین بقیه صفات موردبررسي جمعیتهای مورد
مطالعه اختالف معنيداری وجود نداشت (جدول .)1

جدول :1میانگین ،دامنه تغییرات (بیشینه ،کمینه) صفات قابل اندازهگیری و ریختسنجي جمعیت ماهي ))Boleophthalmus dussumieri
در مناطق مورد مطالعه
ایستگاهها
بحرگان N=31
بندرامام خمینی N=26
اروندکنار N=23
بندر صیادی آبادان N=13
کلN=93
Sig

مشخصات

طول کل

میانگین±انحراف معیار
بیشینه-کمینه ریختسنجی نسبی
میانگین±انحراف معیار
بیشینه-کمینه ریختسنجی نسبی
میانگین±انحراف معیار
بیشینه-کمینه ریختسنجی نسبی
میانگین±انحراف معیار
بیشینه -کمینه ریختسنجی نسبی
میانگین±انحراف معیار
بیشینه -کمینه ریختسنجی نسبی
سطح معنيدار

12/4b±./4
11/7-13/3
12/1a±0/5
10/8-13
12/2ab±0/34
11/6-13/1
12/2ab±0/39
11/8-13
12/2±4/2
10/8-13/3
0/066

طول قاعده باله
پشتی اول
1/5± ./2
0/88-1/98
1/6±0/16
1/2-1/98
1/4±0/4
0/8-2/9
1/45±0/8
0/84-3/9
1/5±0/39
0/8-3/9
0/522

طول قاعده باله
پشتی دوم
4/1 ± ./2
3/63-4/58
3/98±0/5
2/8-5/8
4/1±0/2
3/85-4/78
4/1±0/48
3/7-5/6
4/1±0/34
2/8-5/8
0/66۴

طول قاعده
مخرجی
3/6b0±/15
3/3-3/9
3/4a0±/3
2/3-8/9
3/6b0±/2
3/4-3/4
3/5ab0±/22
3/3-1/9
3/3-1/9
3/0±5/22
0/003
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همچنین نتایج نشان داد که اندازه طول کل جمعیت بندر امام
خمیني کمتر از سه ایستگاه دیگر است .براساس اندازه طول کل،
جمعیت بندرامام خمیني اختالف معنيداری با جمعیت بحرکان
نشان داد .ولي با جمعیتهای اروندکنار و اسکله صیادی آبادان
اختالف معنيداری را نشان نداد .طول قاعده باله پشتي اول و دوم
بین جمعیتها اختالف معنيداری نداشت .همچنین براساس طول
قاعده مخرجي بین جمعیتهای بحرکان و اروندکنار تفاوت معنيدار
مشاهده نشد اما این دو جمعیت با جمعیت بندر امام خمیني تفاوت
داشتند .همچنین بندر صیادی آبادان نیز با هیچیك از مناطق دیگر
تفاوت نداشت .نتایج تجزیه مؤلفههای اصلي ( )PCAبرای صفتهای
ریختسنجي مطلق ،با استفاده از ترکیب خطي چهار صفت ریخت
سنجي نشان داد که فاکتور اول و دوم با  61درصد از کل واریانس
توجیهي ،ویژگيهای خاصـي از ارتباط صفات را نشان ميدهد .هر
چه میزان واریانس یك عامل بیشتر باشد ،ضریب شرکت آن عامل
در تفکیك جمعیتها نیز بیشتر خواهد بود .فاکتور ( 1بیانگر %35
از کل واریانس) شامل دادههای طول کل ،طول قاعده باله پشتي دوم
و طول مخرجي و فاکتور دوم (نشاندهنده  %26از کل واریانس)
شامل دادههای طول قاعده باله پشتي اول است (جدول.)2

جمعیتها (شکل  )3براساس دادههای اندازهگیری شده ،نشان داد
که جمعیت ماهیان گل خورك اسکله صیادی آبادان بهطور نسبي از
جمعیتهای بندر امام خمیني ،اروندکنار و بحرگان جدا شده است.
نتایج حاصل از مطالعات صفات ریختسنجي ،ترسیم پراکنش نقطهای
جمعیتها براساس آزمون  MANOVA/CVAمشخص نمود که چهار
جمعیت مورد مطالعه از همپوشاني نسبي برخوردارند .عليرغم وجود
همپوشاني نسبي بین دادههای چهار ایستگاه مورد بررسي ،دادههای
بندر امام خمیني و بحرگان از تشابه بیشتری برخوردارند (شکل .)۴

جدول  5دستهبندی دادههای ریختسنجي مربوط به چهار ایستگاه
موردبررسي بهروش .PCA
ایستگاهها
بحرگان
بندر امام خمیني
اروندکنار
اسکله صیادی آبادان

گروهها
1

2

./87
./95
./92
./82

جدول 2مقادیر ویژه ،درصد واریانس و عوامل استخراجي صفات
ریختسنجي جمعیتهای مختلف ماهي گل خورک در
جمعیتهای بحرکان ،بندر امام خمیني ،اروندکنار ،اسکله صیادی
فاکتور

مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد تجمعي

1
2

1/۴08
1/061

%35
%26

%35
%61

در بررسي صفات جداکننده جمعیتها مشخص شد که بهدلیل
نزدیکي و تشابه نسبي شرایط ایستگاهها نمونهبرداری ،صفات ریخت
سنجي مورد بررسي ،نشانگر تمایز چنداني بین جمعیتها نیستند.
تجزیه تحلیل عوامل اصلي ( )PCAنشان داد که صفات ریختسنجي
سه جمعیت بحرگان ،بندر امام خمیني و اروندکنار با حدود 80
درصد تغییرات واریانس در یك گروه قرار گرفته و از تشابه نسبي
برخوردارند .مشخصات ریختسنجي جمعیت ماهیان اسکله صیادی
آبادان با  20درصد تغییرات واریانس از اختالف معنيدار ضعیفي با
سایر ایستگاهها برخوردار بود (جدول  .)5دندروگرام خوشهایي بین
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شکل  :3دندروگرام خوشهای برای دادههای قابلاندازهگیری
جمعیتهای چهار ایستگاه مورد مطالعه ماهي گل خورک
(.)Boleophthalmus dussumieri

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

سال نهم ،شماره  ،3پاییز 1396

شکل  :4نمودار پراکنش دادههای ریختسنجی گل خورك ) )Boleophthalmus dussumieriدر ایستگاههای مورد مطالعه براساس آزمون  PCAو CVA

بحث
ظاهر گونهها همواره در تعامل با فاکتورهای محیطي و زیستي
است که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم بر روی شکل بدن موجودات
اثر گذاشته و با انتخاب صفات مطلوب در یك محیط شانس بقا و
تولیدمثل آنها را بیشتر ميکند که این پدیده سبب ایجاد جمعیتي
جدید یا گاهي سبب گونهزایي ميشود ( Spoljaricو ،Reimchen
 .)2007همچنین ویژگيهای ریختي ماهیان در مقایسه با سایر
مهرهداران بیشتر دچار تغییرات درون و بینگونهای شده و نسبت به
تغییرات ناشي از محیط از جمله دمای آب و نوع و رفتار تغذیهای
حساسیت بیشتری دارند (هاشمي .)1393 ،بنابراین اثرات بعضي از
فاکتورهای محیطي مانند درجه حرارت ،شوری ،دسترسي به غذا و یا
فاصله مهاجرت ميتواند بهطور بالقوه تفکیك ریختي ماهیان را تعیین
کند (هاشمي1393 ،؛  Turanو همکاران .)2006 ،در بررسي صفات
جداکننده جمعیتها مورد مطالعه مـشخص شـد کـه احتماالً بهدلیل
نزدیکي و تشابه نسبي شرایط جمعیتها از قبیل دمای آب ،مواجه
با جریان جزر و مد ،تشابه غذاهای در دسترس ،صفات ریختسنجي
موردبررسي نشانگر تمایز چنداني بین جمعیتها نیستند .از طرف
دیگر ،تجزیه تحلیل عوامل اصلي ( )PCAنشان داد که صفات ریخت
سنجي سه جمعیت بحرگان ،بندر امام خمیني و اروندکنار با حدود
 %70تغییرات واریانس در یك گروه قرارگرفته و از تشابه نسبي
برخوردارند .مشخصات ریختسنجي جمعیت ماهیان اسکله صیادی
آبادان با  20درصد تغییرات واریانس از اختالف معنيدار ضعیفي با
سایر ایستگاهها برخوردار است .همچنین دندروگرام خوشهایي بین
جمعیتها (شکل  )۴برای دادههای قابلاندازهگیری نشان داد که

جمعیت ماهیان گل خورك اسکله صیادی آبادان بهطور نسبي از
جمعیتهای بندر امام خمیني ،اروندکنار و بحرگان جدا شده است.
احتماالً جدا نشدن کامل جمعیتهای مورد مطالعه بهدلیل وجود
مهاجرت در بین جمعیتها باشد که تفاوتهای بین جمعیتي یا بین
منطقهای را کمرنگتر ميکند ،زیرا با افزایش ضریب مهاجرت
اختالفات بین جمعیتها کاهش ميیابد ( .)2003 ،Hallermanبههر
حال تنها با استفاده از صفات ریختي نميتوان این فرض را تأیید کرد.
شاید مهاجرت یادشده را بتوان با ویژگيهای زیستي الروهای
گاوماهیان توجیه نمود .گاوماهیان عليرغم کمتحرکي ،دارای الروهای
آزاد و شناگرند که ميتوانند توسط جریانهای آبي جابجا شوند و از
این طریق ارتباط و انتقال ژني میان جمعیتهای ساکن در مناطق
دور از هم شکل بگیرد و از جدایي جمعیتها جلوگیری ميکند
( Lima-Filhoو همکاران2012 ،؛  Sallesو همکاران.)2006 ،
بنابراین ،با وجود اینکه اختالفات کمي بین اسکله آبادان با سایر
نقاط وجود دارد ،اما این اختالف زیاد نیست و در صورت اضافه نمودن
سایر صفات ریختسنجي بتوان این تفاوتها را بهتر نمایان نمود .از
طرف دیگر براساس مطالعات انجام شده در منطقه ( Sinaeiو
همکاران ،)2012 ،میزان آالیندههایي آبي در منطقه اسکله آبادان و
بندر آمام خمیني بیشتر از سایر نقاط مشاهده شده است .مطالعات
محققان نشان داد که در معرض فلزات سنگین قرار گرفتن و تجمع
زیستي بر تغییرپذیری ژنتیکي در ماهي گل خورك تأثیر داشته و
منجر به پدیده "فرسایش ژنتیکي" ميشود .این فرضیه بیان ميکند
که استرس ناشي از فلزات سنگین ممکن است منجر به از بین رفتن
تنوع ژنتیکي شود ( Van Straalenو  .)2002 ،Timmermansقرار
گرفتن در معرض سموم از جمله فلزات سنگین و  PAHممکن است
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