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چکیده
بهمنظور مطالعه دوریختی جنسی گاوماهی چشمنواری ( ،)Glossogobius giurisتعداد  60قطعه ماهی (شامل  30قطعه از هر جنس)
با استفاده از دستگاه الکتروشوکر طی تابستان  1392از رودخانه باهوکالت ،پایینتر از سد پیشین در استان سیستان و بلوچستان صید و به آزمایشگاه
ماهیشناسی دانشگاه تهران منتقل گردید .برای این منظور تعداد  22صفت اندازشی و پنج صفت شمارشی موردبررسی قرار گرفت .نتایج آمارههای
توصیفی دادهها نشان داد تنوع ریختی بین نمونهها (بهویژه تعداد شعاع غیرمنشعب باله پشتی اول ،تعداد شعاعهای منشعب باله پشتی دوم و تعداد
شعاعهای منشعب باله مخرجی) بیش از مقادیر گزارش شده در مطالعات پیشین است که این امر را میتوان بهعنوان تنوع ریختی به این گونه نسبت
داد .نتایج تجزیهوتحلیل آماری براساس آنالیز تشخیصی ( )DFAو آزمون جایگشت ( )Permutation testبرای صفات اندازهای و تجزیه و تحلیل
تطابقی ( Correspondence Analysis )CAبرای صفات شمارشی نشان داد که بین دو جنس نر و ماده همپوشانی باالیی وجود داشته و براساس
صفات استفاده شده در این مطالعه نمیتوان جنسهای نر و ماده را از هم تشخیص داد.
کلمات کلیدی :ریختسنجی ،سازشپذیری ریختی ،گاوماهیان ،ماهیان ایران ،ماهیشناسی
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مقدمه
خانواده گاوماهیان ( )Gobeidaeبا پراکنش وسیع در سطح جهان،
بیشتر در آبهای گرم و شور زندگی میکنند با اینحال گونههای
ساکن آبهای لبشور و شیرین نیز از آنها گزارش شده است
( Froeseو  .)2016 ،Paulyاین خانواده را با داشتن  248جنس و
حدود  1630گونه شاید بتوان یکی از پرگونهترین خانواده ماهیان
دانست ( Nelsonو همکاران2016 ،؛ 2016 ،Coad؛  Eschmeyerو
 .)2011 ،Fongیکی از جنسهای این خانواده  Glossogobiusاست
که در آبهای شیرین ،لبشور و دریایی مناطق اقیانوس هند و آرام
پراکنش دارند ( Froeseو 2016 ،Pauly؛  .)2016 ،Coadاز بین 24
گونهای که برای این جنس ذکر شده ،تنها یک گونه Glossogobius
 giurisدر ایران گزارش شده که با نامهای مختلف از قبیل :گاوماهی
بله ( )Beleدر پاکستان ( ،)2014 ،Hossainچشمنواری در ایران (،Coad
 ،)2016گاوماهی آب شیرین و گاوماهی سفید در فیلیپین (Dorado
و همکاران )2012 ،شناخته میشود .این گونه از نواحی پاییندست
رودخانههای کارون و اروند و رودخانههای حوضههای هرمزگان و
مکران در ایران گزارش شده و در مورد حضور آن در حوضه پرسیس
(خلیج فارس) مدرک قابل استنادی در دست نیست (2016 ،Coad؛
 .)2000 ،Abdoliاز جمله خصوصیات عمومی جنس Glossogobius
میتوان به موارد زیر اشاره کرد :بدن کشیده ،بخش جلویی بدن گرد
و انتهای بدن از پهلو فشرده است .سر از باال به پایین فشرده شده و
پوزه کشیده است ،فلسهای روی بدن شانهای و فلسهای روی سر
دایرهای میباشند ،بر روی گونه و سرپوش آبششی فلسی دیده
نمیشود ،فک پایین نسبت به فک باال کشیدهتر است ،مجرای بینی
جلویی بهصورت یک لوله کوتاه است و سرپوشهای آبششی فراخ
هستند .گونه گاوماهی چشمنواری ایران را میتوان براساس صفات زیر
شناسایی کرد :باله پشتی اول دارای شش شعاع غیرمنشعب و دومین
باله پشتی دارای  1شعاع غیرمنشعب است و  7-9شعاع منشعب بعد
از آنها قرار دارد ،باله سینهای دارای  16-21شعاع منشعب28-36 ،
فلس در ردیف پهلویی بدن ،فلسهای ناحیه تنهای دارای شکل کلی
مستطیلی هستند که لبه جلویی آنها گرد است ،خارهای آبششی
کوتاه بوده و درصورت خوابیدن به خار آبششی زیرین خود میرسند،
بر روی گونه  3-5کانال موکوسی طولی وجود دارد ،دستگاه گوارش
کوتاه و  Sشکل است (2016 ،Coad؛  Esmaeiliو همکاران.)2009 ،
مطالعاتی در مورد مشخصات کروموزومی این ماهی انجام شده و
 2n=46برای آن گزارش شده است ( Vasil'yevو 1993 ،Grigoryan؛
 Klinkhardtو همکاران .)1995 ،الگوی رنگی گاوماهی چشمنواری
شامل :بخشهای پشتی بدن سبز زیتونی تا قهوهای است که تا طرفین
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بدن نیز امتداد یافته ،اما روشنتر میشود ،شکم به رنگ کرمی ،بر
روی سر و بدن خالهای تیره دیده میشود ،در طرفین بدن تعداد 5
لکه رنگی دیده میشود ،ممکن است بر روی لبه جلویی باله پشتی
اول یک لکه سیاهرنگ دیده شود ،در قاعده باله سینهای نیز یک لکه
تیره وجود دارد ( .)2016 ،Coadاز نظر دوریختی جنسی برای
گاوماهی چشمنواری ذکر شده که نرها جثه بزرگتری داشته ،باله
پشتی اول آنها طویلتر و در مجموع دارای رنگآمیزی روشنتری
هستند .این عالئم در اوایل سن بلوغ بروز پیدا کرده و مادهها دارای
باله شکمی سیاهرنگی هستند (1974 ،Doha؛ .)1991 ،Pethiyagoda
با توجه به اینکه این گونه بهعنوان یک گونه تجاری مطرح نیست،
بنابراین مطالعات اندکی در مورد جنبههای مختلف زیستشناسی آن
وجود دارد .همانطورکه در باال اشاره شد ،بیشتر مطالعات در مورد
این گونه توسط محققین خارجی برروی جمعیتهای خارج از ایران
صورت گرفته است ،با توجه به اینکه این گونه در سواحل جنوبی
ایران گسترش داشته و بهعنوان بخشی از ذخایر ژنتیکی ایران مطرح
است و از طرفی از نظر تنوع زیستی و همچنین شاخصهای سالمتی
اکوسیستمهای آبی ،شناسایی جنبههای مختلف زیستشناسی این
ماهی دارای اهمیت است .در این مطالعه تالش شده تا برای اولین بار
در ایران وضعیت دوریختی جنسی این گونه براساس صفات شمارشی
و اندازشی بر روی یک جمعیت از این ماهی در رودخانه باهوکالت
استان سیستان و بلوچستان انجام شود.

مواد و روشها
طی تابستان  1392تعداد  60قطعه گاوماهی چشمنواری (شامل
 30قطعه از هر جنس) با استفاده از الکتروشوکر و تور دستی از
رودخانه باهوکالت (پاییندست سد پیشین) با مختصات
'' N: 33°25'28/37و '' E: 61°15'12/65در استان سیستان و
بلوچستان صید گردید (.)Error! Reference source not found.
نمونهها بالفاصله پس از صید توسط عصاره پودر گل میخک %1
بیهوش و در فرمالین بافری  %10تثبیت و به آزمایشگاه منتقل شدند.
شناسایی میدانی نمونهها براساس (2006 ،Coad؛ )2000 ،Abdoli
انجام شد .در آزمایشگاه ابتدا با استفاده از دوربین دیجیتال با قدرت
تفکیک  6مگاپیکسل از نیمرخ چپ تمامی نمونهها عکسبرداری به-
عمل آمد .بهمنظور مقایسه نمونههای نر و ماده گاوماهی چشمنواری
تعداد  22صفت اندازشی با استفاده از نرمافزار ImageJ 1.47v
( Abramoffو همکاران )2004 ،و  5صفت شمارشی از طریق شمارش
در زیر لوپ دوچشمی مورد اندازهگیری قرار گرفت .بهمنظور حذف اثر
اندازه از دادههای اندازشی از فرمول ( Elliottو همکاران )1995 ،و
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جهت آمادهسازی دادهها و حذف اثرات اندازه به ترتیب از نرمافزار
اکسل  2013و نرمافزار ( PAST 2.17c )2012 ،Hammerاستفاده
شد .تجزیهوتحلیلهای آماری براساس تحلیل مؤلفههای اصلی ()PCA
و سنجش فرض شباهت ریختی جنسهای نر و ماده بر اساس تحلیل
تابع متمایزکننده ( )DFAبا استفاده از نرمافزار  PASTانجام گرفت .با
توجه به اینکه  DFAبراساس فرض توزیع نرمال دادهها استوار است
و چنین فرضی در مورد دادههای اندازشی این مطالعه برآورده نشده
است ،بنابراین از آمارههای حاصل از آزمون جایگشت ( Permutation
 )Testبرای قضاوت در مورد فرض شباهت دو جنس استفاده شد.
بهمنظور مقایسه دادههای شمارشی از تجزیهوتحلیل تطابقی ()CA
 Correspondence Analysisکه معادل  PCAبرای صفات شمارشی
است استفاده شد.

شکل  :1رودخانه باهوکالت محل نمونهبرداری گاوماهی چشمنواری
( Glossogobius giurisسیستان و بلوچستان)

نتایج

سال نهم ،شماره  ،4زمستان 1396

انحراف معیار و دامنه برای صفات اندازشی (جدول  )1و دامنه و مد
برای صفات شمارشی (جدول  )2محاسبه گردید .تجزیهوتحلیل
مؤلفههای اصلی دادههای اندازشی حاکی از وجود درصد باالی
تغییرات درونگروهی بود .بر این اساس تعداد  19مؤلفه اصلی استخراج
گردید که چهار مؤلفه اول با مقادیر ویژه باالتر از نقطه برش جولیف
( )2/221معنیدار بودند .نمودار پراکنش دو جمعیت نر و ماده بر
اساس دو مؤلفه اصلی اول با مجموع تغییرات  74/59درصد نشان داد
که همپوشانی نسبتاً باالیی بین دو جنس از نظر صفات اندازشی وجود
دارد (شکل  23الفشکل  .)2براساس نتایج تجزیهوتحلیل مؤلفههای
اصلی مهمترین عواملی که در بیان واریانس درونگروهی و بین
گروهی دخالت داشتند شامل :فاصله پیشباله مخرجی در مؤلفه اصلی
اول و طول باله شکمی ،ارتفاع ساقه دمی و فاصله بین باله شکمی و
سینهای (مؤلفه اصلی دوم) بودند .سنجش فرض تشابه ریختی دو
جنس نر و ماده براساس تجزیهوتحلیل تابع تشخیص  DFAو آزمون
جایگشت حاصل از  2000تکرار (فاصله ماهاالنوبیس معادل ،1/208
فاصله اقلیدسی  4/948و  )P=0/414هرچند توانست تعلق هر فرد را
به گروه مربوطه با دقت  % 93/33تخمین بزند (شکل  )12اما در
مجموع حاکی از عدم وجود تفاوت آماری معنیدار بین دو جنس از نظر
صفات اندازشی بود .براساس تجزیهوتحلیل تطابقی ()CA
 Correspondence Analysisصفات شمارشی ،تفاوت آماری معنیداری
بین جمعیت نر و ماده مشاهده نشد .براین اساس دو مؤلفه اصلی با
مجموع واریانس  % 73/86حامل بیشترین واریانس بودند .نمودار
پراکنش دو مؤلفه اول حاکی از همپوشانی باالی بین دو جنس از نظر
صفات شمارشی بود (شکل  2ب).

نتایج آمارههای توصیفی صفات ریختسنجی براساس میانگین،

شکل  :1نمودار ستونی حاصل از آنالیز تشخیصی ( )DFAبراساس صفات اندازشی دو جمعیت نر و ماده گاوماهی چشمنواری
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جدول  : 1خالصه آمار توصیفی صفات اندازشی گاوماهی چشم نواری در رودخانه باهوکالت
صفت (میلیمتر)
طول کل
طول چنگالی
طول استاندارد
عمق بدن
ارتفاع باله پشتی اول
ارتفاع باله پشتی دوم
طول پایه باله پشتی اول
طول پایه باله پشتی دوم
طول پایه باله سینهای
طول پایه باله مخرجی
طول باله شکمی
طول باله سینهای
طول سینهای شکمی
طول ساقه دمی
عمق ساقه دمی
طول پیشباله پشتی
طول پیشباله مخرجی
طول سر
ارتفاع سر
طول پوزه
طول پشتحدقهای
قطر چشم

 ±SDمیانگین
68/15±16/04
63/13±94/80
55/12±33/43
10/2±41/51
1/0±31/36
1/0±85/68
5/2±80/67
6/3±68/06
3/1±39/57
5/2±41/68
9/3±46/25
13/3±43/51
13/3±29/9
6/2±77/60
5/1±94/24
22/5±09/48
32/12±67/14
9/2±23/56
17/5±98/14
5/1±34/55
9/3±44/70
3/0±12/91

نر
دامنه
50/101-77/01
47/93-89/54
42/81-59/98
7/15-67/66
0/1-77/94
0/3-98/44
2/13-99/23
3/14-31/19
2/8-03/76
2/11-88/77
3/18-91/72
5/20-37/17
8/25-11/17
3/12-83/44
4/8-49/38
15/33-61/90
0/57-88/68
6/15-83/89
12/30-85/03
3/9-76/04
6/20-15/83
2/5-00/81

 ±SDمیانگین
58/13±62/08
54/11±92/61
47/10±43/52
8/1±78/97
1/0±18/35
1/0±90/59
4/1±83/70
6/2±27/12
3/1±05/09
4/1±84/65
8/1±04/54
12/4±69/08
11/3±34/08
5/1±70/94
5/1±07/01
19/4±12/64
29/7±28/37
7/1±91/58
15/3±30/41
4/1±54/09
7/3±95/22
2/1±85/02

ماده
دامنه
41/89-74/05
39/80-85/19
33/70-79/56
6/12-36/90
0/2-79/09
1/3-04/23
3/9-39/04
3/10-29/35
1/5-83/49
2/8-71/71
4/10-71/23
7/23-96/26
8/20-68/34
3/10-67/48
3/7-66/11
13/30-57/48
20/47-63/09
6/11-39/94
10/21-99/34
3/7-32/26
4/16-52/95
1/5-95/64

جدول  :2خالصه آمار توصیفی صفات شمارشی گاوماهی چشمنواری در رودخانه باهوکالت
جنس
نر
ماده

خار باله پشتی اول

خار باله پشتی دوم

شعاع باله پشتی دوم

شعاع باله مخرجی

فلس روی ردیف پهلویی

دامنه

6-5

1

8-6

9-5

32-30

مد

6

1

7

7

32

دامنه

6-5

1

8-7

7

32-30

مد

5

1

8

7

31

شکل ( :2الف) نمودار پراکنش نمونهها براساس دو مؤلفه اصلی اول صفات اندازشی و (ب) رلهپالت تجزیهوتحلیل تطابقی ()CA relay Plot
صفات شمارشی گاوماهی چشمنواری
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بحث
مطالعه ریخت و شکل بدن در ماهیان بسیار حائز اهمیت است.
بسیاری از خصوصیات زیستی ماهیان از قبیل تغذیه ،تولیدمثل،
حرکت ،شکار و شکارگری متأثر و مؤثر بر شکل بدن بوده و همچنین
شکل ماهیان میتواند تحت تأثیر زیستگاه و اکولوژی آنها قرار گیرد
( Moyleو  .)2004 ،Cechحتی از نظر سیستماتیکی نیز اهمیت شکل
بدن تا حدی است که در بسیاری از موارد شناسایی و تعریف گونهها
براساس آن انجام میگیرد ( Guillو همکاران .)2003 ،مطالعات زیادی
در مورد ماهیان ایران براساس ریختسنجی سنتی و هندسی بهمنظور
شناسایی جمعیتها ،تمایز ریختی متأثر از زیستگاه و غیره انجام
گرفته است ( Yasemiو همکاران2005 ،؛  Akbarzadehو همکاران،
2009؛  Gholizadeو همکاران2009 ،؛  Haghighiو همکاران2012 ،؛
 Nasriو همکاران2013 ،؛  Moosaviو همکاران ،)2014 ،اما اطالعات
در مورد جنبههای مختلف زیستشناسی گاوماهی چشمنواری در ایران
بسیار اندک است .علت این امر میتواند اهمیت اقتصادی کم این گونه
باشد .مسلم است که اهمیت اقتصادی پایین نمیتواند مانع مطالعات
زیستشناسی باشد زیرا جنبه اقتصادی تنها یکی از جنبههای ارزش
گزاری برای ذخایر زیستی است .مثالهای فراوانی میتوان یافت که
ماهیان به ظاهر کماهمیت اقتصادی بهواسطه داشتن ظرفیتهای باالی
زیستی توانستهاند بهعنوان جانوران الگو مورد استفاده محققین قرار
گیرند مانند ماهی زبرا ( Thatcherو همکاران2008 ،؛  Birdو ،Hernandez
2009؛  Sfakianakisو همکاران )2011 ،و یا ماهی سهخاره (Webster
و همکاران2011 ،؛  McGeeو  )2013 ،Wainwrightکه الگوهای
آزمایشگاهی بسیار مناسبی برای مطالعات تکاملی و ژنتیکی هستند.
از طرفی گاوماهی چشمنواری در برخی کشورها مانند فیلیپین و بنگالدش
جزء ماهیان با اهمیت اقتصادی محسوب میگردد ( Doradoو همکاران،
 )2012و از جنبههای مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است.
مطالعه دوریختی جنسی گاوماهی چشمنواری در فیلیپین براساس
روش ریختسنجی هندسی نشان داد بدن ماهیان نر نسبت به مادهها
لولهایتر و کشیدهتر است ،بدن مادهها خمیدهتر بوده و نرها دارای
ساقه دمی طویلتر و قاعدهای باله مخرجی و سینهای طویلتری
هستند ( Doradoو همکاران .)2012 ،با توجه به پراکنش نسبتاً باالی
گاوماهی چشمنواری در رودخانههای منتهی به خلیجفارس و دریای
عمان ،میتوان این گونه را بهعنوان یک گونه موفق از نظر جابجایی
اکولوژیکی و توانایی سازش با اکوسیستمهای مختلف و از طرفی
ظرفیت باالی این گونه برای مطالعات فایلوژئوگرافی بهحساب آورد.
در مطالعاتی که در مورد انعطافپذیری ریختی ماهیان انجام شده،
مشخص شده است که جمعیتهای مختلف از یک گونه میتوانند
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تفاوتهای ریختی با هم داشته باشند که عمدتاً جهت سازگاری بهتر
با شرایط اکولوژیکی آنهاست ( Baumgartnerو همکاران1988 ،؛
 Schluterو 1992 ،McPhail؛  Smithو 1996 ،Skulason؛  Nasriو
همکاران .)2013 ،محققین مختلف بر این نکته اشاره کردهاند که
ریخت یک گونه حاصل برآیند و اثرات متقابل ژنتیک و محیطزیست
است ( Costaو 2007 ،Cataudella؛  Costaو همکاران.)2010 ،
انتخاب طبیعی میتواند تأثیرات عمدهای بر ریخت و فرم جانوران
اعمال کند ( .)2001 ،Chanگاوماهیان از جمله ماهیان کفزی چسبنده
بوده و ریخت آنها به گونه ای سازش و تکامل یافته که بتوانند به
بهترین نحو ممکن نیچ بستر را تسخیر کنند ( Moyleو .)2004 ،Cech
باله شکمی تغییر شکل یافته آنها دلیلی محکم بر این مدعا است.
نتایج این مطالعه از نظر برخی صفات شمارشی با گزارشهای پیشین
تفاوتهایی نشان داد ،از جمله میتوان به دامنه تعداد خارهای باله
پشتی اول ،تعداد کمتر شعاعهای باله پشتی دوم ( 7عدد در مقابل 9
عدد) و تعداد شعاعهای باله مخرجی ( 7عدد در مقابل  8عدد) اشاره
کرد .اما با مطالعات مشابهی که در مورد گونههای جنس Glossogobius
در فیلیپین و بنگالدش ( Doradoو همکاران2012 ،؛  Mahilumو
همکاران )2013 ،انجام شده همپوشانی نشان میدهد .مشاهده این
نتایج حاکی از وجود تنوع صفات شمارشی در بین جمعیتهای این
گونه است .براساس دادههای موجود ،صفات مؤثر در تشخیص جنسیت
این ماهی بهصورت عبارات توصیفی بیان شده است بهعنوانمثال ذکر
شده که نمونههای نر درشتتر بوده و نمونههای ماده ریزترند و یا
اینکه رنگآمیزی نمونههای نر روشنتر از مادهها است (2004 ،Islam؛
 .)2016 ،Coadاین امر میتواند بهدلیل تفاوت در شرایط اکولوژیکی
رودخانهها به واسطه جریان مداوم آب و محدودیت فضا بوده و از این
طریق یک فشار گزینشی مداوم را بر ماهیان وارد کرده و سبب شده
تا هردو جنس نر و ماده پاسخهای ریختی مشابهی را به این فشارهای
انتخابگر ارائه دهند بنابراین از نظر ریختی تفاوت مشهودی را نشان
نمیدهند .درنهایت الگوی دوریختی جنسی این ماهیان بهجای اینکه
در صفات اندازشی و شمارشی بدن نمایان باشد ،بیشتر بر الگوهای
رنگی استوار است .حتی مطالعه تفاوت ریختی دو گونه گاوماهی آب
شیرین همبوم  G. celebiusو  G. giurisبراساس صفات اندازشی نشان
داد که در بسیاری موارد تفاوت معنیداری بین آنها وجود ندارد
( Mahilumو همکاران.)2013 ،
مطالعه حاضر براساس تعداد صفت اندازشی و  5صفت شمارشی
مرسوم در مطالعات ریختشناسی ماهیان نشان داد که بین دو جنس
نر و ماده گاوماهی چشمنواری ایران تفاوت بارز و معنیداری وجود
ندارد .با توجه به اینکه آشکار شدن برخی از تفاوتهای ریختی یا
شکلی نیازمند استفاده از صفات و یا تکنیکهای دیگری همچون
22
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نصری و همکاران

 بنابراین پیشنهاد میگردد مطالعات تکمیلی،ریختسنجی هندسی است
براساس ریختسنجی هندسی و حتی مطالعات جمعیتی و مولکولی
نیز بر روی این گونه انجام شود تا اطالعات کاملتری در مورد آن به
 چنین اطالعاتی میتواند جنبههای مختلفی از پویایی.دست آید
 بقاء و بسیاری از جنبههای ارزشمند، الگوهای سازشپذیری،جمعیت
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