
 1315 بهار، 1، شماره هشتمسال                                                         پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

15 
 

 
 
 

 Gobiidae: Ponticola bathybius))زی ماهی عمقای گاوشناسی مقایسهریخت

(7711 (Kessler,  در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از سیستم  تراس  
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 1318 دیتاریخ پذیرش:            1318 مهرتاریخ دریافت: 
 

 چکیده

در سواحل جنوبی  (Gobiidae: Ponticola bathybius) زیشناسی گاوماهی عمقمنظور مقایسه ریختدر این مطالعه که به           

 46عدد( و میانکاله ) 45)شهر عدد(، سلمان 46قطعه ماهی از سه منطقه بندر انزلی ) 581دریای خزر انجام شده است، در مجموع 

( روی سمت چپ Landmarkنشانه ) نقطه 51آوری گردید. جمع 5939و فروردین ماه سال  5931وسیله صید پره در اسفند عدد( به

رزیابی قرار گرفت. تعداد نه صفت شمارشی نیز شمارش شدند. آزمون اروش تراس مورد فاصله بین نقاط به 591بدن ماهی انتخاب شد و 

DFA شناسی نشان داد که افراد سه نمونه جمعیتی از هم مجزا میبر روی صفات ریخت( 61/6باشندP<به ،)که در روش طوری 

بر روی  NPMANOVAهای خود منتسب شدند. آزمون به جمعیت %48طور میانگین با صحت ، افراد بهJacknifedبندی گروه

، UPGMAروش ای به(. براساس تجزیه خوشه<61/6Pباشد )از یکدیگر می گر جدایی سه نمونه جمعیتصفات شمارشی نیز بیان

 دهد.تری را نسبت به دو جمعیت دیگر نشان میجمعیت میانکاله جدایی بیش
 

 شناسی، نقطه نشانه، سیستم تراس، دریای خزرزی،  صفات ریختگاوماهی عمق کلمات کلیدی:

 ihashem@gmail.com :نویسنده مسئولپست الکترونیکی * 
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 مقدمه
 Gobiidaeگاوماهیان، ماهیان کوچک کفزی از خانواده        

لحاظ تعداد ماهیان بهترین خانواده هستند که یکی از بزرگ

علت (. این ماهیان بهMooi ،5105و  Gill) روندشمار میگونه به

ای و جمعیت زیادشان نقش مهمی را در تولیدات تنوع گونه

 مصرف وطرفی جز که ازطوریکنند، بهمی خزر ایفا غذایی دریای

مهرگان و از طرف دیگر طعمه مهمی برای کنندگان اصلی بی

(. 5105و همکاران،  Abdoliروند )شمار میخاویاری بهماهیان 

 دریای های گاوماهیان که فراوانی بسیار زیادی درجمله گونه از

 0711Ponticola bathybius) یزعمق گاوماهی دارند، خزر

(Kessler, هایجنس تحت ترپیش که است Neogobius  وChasar 

 گرددمی بندیطبقه Ponticola جنس تحت اکنونهم و داشت قرار

(Neilson  وStepien، 5112.) ای پراکنده اندک و مطالعات تاکنون

توان می هادر مورد این گونه صورت گرفته است که از جمله آن

های مختلف به بررسی رژیم غذایی و ساختار سنی آن در مکان

و همکاران،  Kalantarian) سواحل جنوبی دریای خزر اشاره کرد

 .(0211؛ قلیچی، 0220جوشن، ؛ 0225مقیمی، ؛ 5102

ای یک اکوسیستم برای طورکه شناخت از تنوع گونههمان       

هر گونه نیز  هایشناخت جمعیت، بررسی پویایی آن الزم است

برداری پایدار برای مدیریت منابع و بهرههکارهای مهم یکی از را

های ، پاسخمختلف یک گونه جمعیت یا ذخایرکه باشد، زیرا می

و همکاران،  Abuanza) دهندبرداری میمتفاوتی نسبت به بهره

 هایروش تربیش (.Casselman، 0222 و Campana ؛5117

 همگنی و جمعیت بودن بسته فرض با ها،جمعیت به ارزیابی مربوط

هایی سازیچنین مدل که ،گیردمی صورت هاآن زیستی خصوصیات

 National Researchمنجر شود ) تواند به نتایج اشتباهیمی

Council ،0221 برای مثال در مورد ماهی سفید .)Rutilus 

frisii kutum است شناخت فرم پاییزه و بهاره آن حائز اهمیت 

(Fazli 5102 همکاران، و) خصوصیات زیستی  کدام هر که چرا

 خود را دارد و عدم توجه به این موضوع، نتیجهمخصوص به

 داشت. نخواهد پی در ذخایر این مدیریت مبحث در را مطلوبی

تاثیر تغییرات  تر تحتبیش داران،مهره سایر به نسبت ماهیان       

گیرند، که حتی منجر به تغییرات بین و شرایط محیطی قرار می

، Wimberger ؛Murta ،5111) شودمی هاای در آندرون گونه

اوایل دوران (. این تاثیرپذیری در Thompson ،0220 ؛0225

 هایمحیط ماهیان کهطوریبه ،ها استدورانسایر  تر ازرشد بیش

و  Pinheiroلحاظ ریختی وضعیت مشابهی را دارند )مشابه، به

توجه به شرایط اکولوژیکی متفاوت )فیزیکی،  با (.5112 همکاران،

شیمیایی و نوع بستر( حاکم بر سواحل ایرانی دریای خزر و با 

تحرکی هستند و له که گاوماهیان، ماهیان کمنظر به این مسئ

و همکاران،  Polačikصورت عمقی است )به هامهاجرت آن

های ریختی در میان گاوماهیان رود تفاوت(، انتظار می5105

 زی میان مناطق مختلف دیده شود. عمق

ها در سطح های متعددی برای تعیین جدایی گونهروش       

عنوان سنجی بهروش ریخت هابین آن جمعیت وجود دارد که در

 ؛5111و همکاران،  Poulet) ای داردابزاری مهم، کاربرد گسترده

Murta ،5111شناسی سنتی (. سیستم جدیدی که بعد از ریخت

نام  Truss network systemسیستم شبکه تراس  معرفی شد،

ای از فواصل میان نقاط از پیش طراحی دارد که شامل مجموعه

( است که در اطراف جسم Landmarkنام نقطه نشانه )هشده ب

(. در Strauss ،0275و  Bookstein) اندمورد بررسی قرار گرفته

که کل طوریکند، بهاین روش براساس فضای دو بعدی عمل می

گیرد و برخالف روش طور کامل تحت پوشش قرار میبدن به

 Ibanezدهد )سنتی مدل خوبی را از شکل واقعی نمونه ارائه می

منظور (. تحقیقات متعددی بهTuran ،0222؛ 5111و همکاران، 

های جمعیتی ماهیان با استفاده از روش شبکه بررسی تفاوت

( بر پایه روش 0220تراس انجام شده است. حقیقی و همکاران )

 Alburnoides) خیاطه شناسیریخت هایتفاوت توانستند تراس

eichwaldii) رود و چالوس را نشان داده و نسه رودخانه گرگا

 همکاران و  Hashemzadehسه جمعیت جداگانه را تعریف کند.

  (Salmo trutta) قرمز خال یآالقزل ماهی جمعیت (5105)
حوضه دریای خزر متمایز نمودند.  جمعیت از را حوضه ارومیه

Mohaddasi ( نیز با استفاده از این روش، 5102و همکاران )

در چهار  (Alburnus chalcoides)های ماهی شاه کولی جمعیت

 کردند. مقایسه را انزلی و بابلرود شیرود، لیسار، منطقه

Ghanbarifardi خورکگل ماهی که داد نشان (5102) و همکاران 

(Periophthalmus waltoni)  ساکن در خلیج فارس و عمان دو

طریق روش ( از 5111) همکاران و Turan هستند. متمایز جمعیت

سه منطقه  در ساکن (Anchovies) آنچووی ماهیان تراس، ایشبکه

و  Kocovsky  دریای اژه، سیاه و مدیترانه را از هم جدا نمودند.

چنین ( با استفاده از روش تراس و هم5102همکاران )

 طرخانحاجیسوف از متمایزی هاینشانگرهای ژنتیکی، جمعیت

(Perca flavenscens)  را در دریاچهErie .تعریف نمودند 

چنین رژیم زی و همبا توجه به تحرک کم گاوماهی عمق       

تر عمود بر خط ساحلی است، انتظار که بیش هامهاجرتی آن

واسطه فواصل جغرافیایی قابل توجه در طول سواحل هب رودمی

های گونه یادشده دارای جنوبی دریای خزر، جمعیت
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ای محدودی بوده و در هر منطقه با شرایط قهمهاجرت بین منط

های ریختی مثل محیطی متفاوتی مواجه شوند. معموالً ویژگی

ویژه در ماهیان هعنوان صفات کمی، بگیری بهصفات قابل اندازه

حالت پالستیک داشته و بسته به ماهیت صفت مورد مطالعه، 

ی و در رود مقادیر متفاوتی از پاسخ به شرایط محیطانتظار می

های ریختی در بین گاوماهیان مناطق مورد بررسی نتیجه تفاوت

 ایشود. برای اثبات فرضیه این تحقیق از سیستم شبکه مالحظه

زی در سه ماهی عمقشناسی گاومنظور بررسی ریختتراس به

 منطقه از سواحل ایرانی دریای خزر استفاده شد.

 

 هاشمواد و رو
: های مورد بررسیو ایستگاهمنطقه مورد مطالعه        
و   º21N 57’) های ساحلی مناطق بندرانزلیبرداری از آبنمونه

’51º 12 E)، شهرسلمان (’15 º23N   00’و º20 E )و میانکاله 

(’20 º23N   21و º 22 E)  و فروردین  0225در اسفند سال

(. ایستگاه بندرانزلی و 0 )شکل گردید آوریجمع0222سال 

دارای بستری با شیب تند و جریانات آبی شدید شهر سلمان

های بستر در بندرانزلی، ریز تا متوسط و باشد، قطر سنگریزهمی

که ایستگاه میانکاله درحالی است. درشت تا متوسط شهر،سلمان در

 باشد.دارای بستری گلی با شیب مالیم و جریانات آبی کند می

در این بررسی : نمونهسازی برداری و آمادهروش نمونه       

 قطعه از سلمان  30قطعه ماهی از منطقه بندرانزلی،  31تعداد 

، 11/52ترتیب با میانگین طولی قطعه از میانکاله به 31شهر و 

 متر توسط تور پره صید شدند. از آنسانتی 23/51و  23/51

زی برای تولیدمثل جاکه در اوایل بهار، جنس نر گاوماهی عمق

شده همگی  آوریجمع هاینمونه شود،می ساحلیهای وارد آب

 555MS (. ماهیان توسط ماده0271نر بودند )عبدلی و نادری، 

 درهمان .(5105 همکاران، و Topic Popovicهوش شدند )بی

صورت تازه از سمت چپ بدن روی هبرداری، نمونه بنمونه محیط

گذاری نشانهیونولیت قرار داده شد. برای افزایش دقت عملیات 

وسیله سوزن تشریح بر روی نقاط از هنشانه ب نقطه 01 تعداد

وسیله دوربین سونی هپیش تعیین شده قرار گرفت و سپس ب

 (. 0 جدول ،5 )شکل شد برداریعکس هاآن از V 01 SDC-HX مدل

عملیات  :هاهای آماری و تجزیه و تحلیل دادهروش       

 01/5v TPS Digافزاراستفاده از نرمروی تصاویر با  بر گذارینشانه

( و عرض xصورت طول )ها بهانجام شد و مختصات نقاط آن 

(y( در قالب یک فایل متنی تهیه گردید )Rohlf ،5113 .)

 فیثاغورث فرمول از استفاده با نقاط بین خطی فواصل

(𝑥 = √𝑎2 + 𝑏2) محاسبه شد (Hashemzadeh  ،و همکاران

 yتفاضل بین طول دو نقطه و  xشده  (. در فرمول یاد5105

تفاضل بین عرض دو نقطه نشان در صفحه مختصات است. در 

برای حذف اثر اندازه، نسبت  دست آمد.همتغیر ب 022مجموع 

دست آمده بر طول استاندارد هر نمونه محاسبه همیان فواصل ب

های شناسی بین گروه(. اختالفات ریختTuran ،0222) شد

قرار  (DFA)زمون تحلیل تابع تشخیص مورد بررسی، تحت آ

های مبداء از طریق بندی افراد به جمعیتگرفت و وضعیت گروه

بررسی شد. در تحلیل تابع  Jacknifedبندی روش گروه

در نظر گرفته شد و متغیرهای  F ،2/2تشخیص میزان آماره 

عنوان متغیرهای موثر در جدا به 2/2دارای مقادیر باالتر از 

 Hashemzadehهای مورد بررسی انتخاب شدند )کردن جمعیت

 شامل شمارش تعداد نه صفت قابل چنین(. هم5105و همکاران، 

باله  دومین های نرمپشتی، شعاع باله نرم اولین هایتعداد شعاع

های های باله مخرجی، شعاعهای باله دمی، شعاعپشتی، شعاع

 خط های باالیای، تعداد فلسهای باله سینهباله شکمی، شعاع

های روی پایین خط میانی، تعداد فلس هایفلس تعداد میانی،

داری اختالف در صفات شمارشی شدند. معنی شمارش میانی خط

ها از توزیع نرمال، توسط آزمون علت عدم پیروی دادهها بهگروه

Non Parametric MANOVA (NPMANOVA) بررسی و 

 Mann-Whitneyآزمون  سطتو هاگروه جدایی تاثیرگذار در صفات

سپس دارنگاره مربوطه  (.5111 و همکاران، Cullen) شدند تعیین

ترسیم  UPGMAروش به شناسی برای صفات شمارشی و ریخت

آنالیزها با استفاده از  .(5105و همکاران،  Tabatabaei)گردید 

 انجام شد. 5111Excel v و 2PAST v، 2SYSTAT v افزارهاینرم
 

 
در  P. bathybiusبرداری از ماهی نقشه مناطق نمونه: 1شکل 

 1931-39سواحل جنوبی دریای خزر، سال 
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 1931-39برداری شده ازمنطقه بندرانزلی، سال نمونه P. bathybiusنشانه بکار رفته در سمت چپ بدن ماهی نقطه 11: 1شکل 

 1931-39برداری شده ازمنطقه بندرانزلی، سال نمونه P. bathybiusنشانه در سمت چپ ماهی نقاط: محل قرارگیری 1جدول 

 نشانهمحل قرارگیری نقطه نشانهشماره نقطه

 نوک پوزه 0

 مرکز چشم 5

 ابتدای اولین باله پشتی 2

 انتهای اولین باله پشتی 1

 ابتدای دومین باله پشتی 2

 انتهای دومین باله پشتی 3

 ابتدای باالیی باله دمی 1

 انتهای باله دمی 7

 ابتدای پایینی باله دمی 2

 انتهای باله لگنی 01

 ابتدای باله لگنی 00

 ابتدای باله شکمی 05

 ابتدای چین خوردگی پایینی سرپوش آبششی 02

 انتهای دهان 01

 ابتدای چین خوردگی باالیی سرپوش آبششی 02

 انتهای سرپوش آبششی 03

 انتهای ساقه دمی 01

 

          نتایج

اختالف  (DFA)نتایج حاصل از آزمون آنالیز تابع تشخیص        

( >12/1Pداری را میان سه نمونه جمعیتی نشان داد )معنی

 طور میانگین با صحتکه افراد هر جمعیت بهطوری(، به2)شکل 

در این   (.5خود منتسب شدند )جدول های به جمعیت 37%

با مقادیر   02-01و  2-05، 5-02، 0-7، 0-3میان فواصل 

 صفات مهمترین عنوانبه هاگروه نسبی در جدایی 2/2باالتر از 

 (.2)جدول  نقش داشتند

آنالیز آماری بر روی صفات شمارشی نشان داد که در        

ن سه جمعیت مورد دار میارابطه با صفات یادشده تفاوت معنی

که از میان صفات بررسی شده  >P)12/1(مطالعه وجود دارد 

ای و سینه دوم، دمی، پشتی باله نرم هایشعاع صفاتی مانند تعداد

های باال، زیر و روی خط میانی صفات موثر در ایجاد فلس تعداد

 بر  UPGMAروشبه ایخوشه تجزیه (.1 این تمایز بودند )جدول

تر گر جدایی بیشبیان شناسی،شمارشی و ریخت صفات روی

، 1باشد )شکلجمعیت میانکاله نسبت به دو منطقه دیگر می

 الف و ب(.
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از سه برداری شده نمونه P. bathybiusشناسی ماهی صفات ریخت (DFA)ها بر پایه تحلیل تابع تشخیص : نمودار جداسازی جمعیت9شکل 

 1931-39شهر و میانکاله در سال منطقه بندر انزلی، سلمان

 

 
 

 اند(ها نسبت داده شدهها به ستون)ردیف Jacknifedبندی ها به روش گروه: انتساب افراد به جمعیت1جدول 

 نمونه جمعیتی
 ایستگاه

 مجموع
درصد همخوانی 

 میانکاله شهرسلمان بندرانزلی صحیح

 31 31 01 01 11 بندر انزلی

 31 30 2 22 01 سلمانشهر

 11 31 12 2 7 میانکاله

    072 37 

 

 

 ها در بررسی تابع تشخیصاز لحاظ قدرت جداسازی آن P. bathybiusبندی صفات مورد بررسی در ماهی و رتبه F: مقادیر 9جدول 
App. F* گیری شدهفاصله اندازه تعریف فاصله 

12/57  0-3 باله پشتی دومنوک پوزه تا انتهای  

 0-7 طول کل بدن 11/1

 5-02 مرکز چشم تا چین خوردگی باالیی سرپوش آبششی 31/3

2-05 ابتدای باله پشتی اول تا ابتدای باله شکمی 11/00  

 02-01 چین خوردگی پایینی سرپوش آبششی تا انتهای ساقه دمی 22/01
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 برداری شده از سه منطقه بندرانزلی، نمونه  P. bathybiusبر روی صفات شمارشی ماهی  Mann-Whitney:  نتایج آزمون 4جدول 

 1931-39شهر و میانکاله در سال سلمان

 صفات شمارشی شهرسلمان -بندرانزلی میانکاله -بندرانزلی میانکاله -شهرسلمان

 های نرم اولین باله پشتیشعاع 25/1 03/1 23/1
*1/10 1/01 53/1  های نرم دومین باله پشتیشعاع 
*1/11 *1/11 22/1  شعاع های باله دمی 

50/1  25/1  27/1  های باله مخرجیشعاع 

11/0  03/1  03/1  های باله شکمیشعاع 
*1/11 *1/12 21/1  های باله سینه ایشعاع 
*1/11 25/1  های باالی خط میانیتعداد فلس 1/11* 

 خط میانیهای پایین تعداد فلس *11/1 0/1 *11/1

 های روی خط میانیتعداد فلس 01/1 *11/1 *11/1

   
*P<1/12 

 

 

برداری نمونه  P. bathybiusشناسی )ب( ماهی بر روی صفات شمارشی )الف( و ریخت UPGMAدست آمده از روش ه: دارنگاره ب4شکل 

 1931-39شهر و میانکاله در سال شده از سه منطقه بندرانزلی، سلمان

 

   بحث

داران نسبت به تغییرات ماهیان نسبت به سایر مهره       

تری از خود ریختی بیششرایط محیطی، سازش پذیرترند و تنوع

، Wimberger؛ 5101و همکاران،  Hossain)دهند نشان می

(. تغییرات محیطی باعث تغییرات در پاسخ فیزیولوژیکی 0225

و در نهایت پاسخ ریختی در بدن شده که از این طریق ماهی 

و  Hossainتواند اثرات تغییرات محیطی را تعدیل کند )می

(. برای مثال تغییرات در Stearns ،0272؛ 5101همکاران، 

فاکتورهایی نظیر دما، شوری، دسترسی به مواد غذایی، الگوهای 

تکوینی یا در خصوص در دوران هشنا، نور و گازهای محلول ب

تواند باعث تمایز ریختی زمان پیش یا پس از نشست الرو می

پذیری تواند انعطافشناسی میشود. بنابراین صفات ریخت

و  Santosباالیی در پاسخ به چنین فاکتورهایی داشته باشد )

Quilang ،5105عنوان عاملی تواند به(. فاصله جغرافیایی می
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ن شود، برای مثال حقیقی و عنوا هامهم در جدایی جمعیت

های ماهیان ( دلیل اصلی جدایی جمعیت0220همکاران )

 جدایی علترا به رود و چالوسخیاطه در دو رودخانه گرگان

ها دودی شرایط اکولوژیکی حاکم بر آنحجغرافیایی و تا 

( نشان دادند که 5111و همکاران ) Turanچنین دانستند. هم

علت ساکن در دریای سیاه، اژه و مدیترانه به ماهیان آنچووی

را تشکیل  مجزایی هایفاصله زیاد از هم و عدم ارتباط، جمعیت

ها، در یک زیستگاه جمعیت در ریختی و ژنتیکی اند. تمایزاتداده

هایی با شرایط فیزیکوشیمیایی متفاوت است نیز که دارای مکان

اجی طرخان در شود. مطالعه بر روی ماهیان سوف حدیده می

براساس سیستم تراس و استفاده از نشانگرهای  Erieدریاچه 

رغم حضور این ماهیان در یک ژنتیکی، نشان داد که علی

متعدد تولیدمثلی در فواصل جغرافیایی های اکوسیستم، جمعیت

شوند، که عواملی مانند شرایط کیلومتر( دیده می 01-21کم )

عنوان یک سد و عامل هلیمنولوژی و وجود سد )عمق آب ب

 دارند تاثیر جدایی این بر ماهی( حرکت در محدودکننده

(Kocovsky  ،5102و همکاران .) 

گاوماهیان از جمله ماهیانی هستند که قابلیت تحرک        

که قادر به طوریشدت وابسته به بستر هستند بهکمی دارند و به

بنتیک های پالژیک و عوض کردن شیوه زندگی بین محیط

و همکاران،  Poulet؛ 5111و همکاران،  Robinson) نیستند

های این (. پس حتی اگر موانع فیزیکی بر سر راه جمعیت5111

با  های مجزاجمعیتماهیان وجود نداشته باشد احتمال وجود 

برداری دور از شیمیایی مناطق نمونهتوجه به شرایط فیزیکو

ر پایه تحلیل تابع انتظار نیست. تجزیه و تحلیل آماری ب

روی صفات ریختی بر اساس روش تراس،  (DFA)تشخیص 

 مورد مطالعه نشان داد  هایداری را در جمعیتتفاوت معنی

 به %37 صحت طور میانگین باکه افراد هر گروه بهطوریبه

 Reddinو  Friedland براساس شدند. منتسب خود هایجمعیت

اطمینان قابل قبولی  ،%12تر از بندی بیش(، صحت گروه0221)

آورد. مطالعاتی نیز وجود وجود میهها بهرا در تایید جدایی گرو

دست آمده از ها را براساس نتایج بهدارد که جدایی جمعیت

و همکاران،  Tusetتحلیل تابع تشخیص، درسطح متوسط )

(؛ 27-22%) Stransky ،5112( و ضعیف )7/37-7/32%) 5112

Me´rigot کند. جدا نشدن (( مطرح می%31) 5111ن، و همکارا

توان در عوامل مختلفی مورد مطالعه را می هایکامل جمعیت

جو کرد. مثالً ممکن است تاحدی مهاجرت دربین وجست

بین جمعیتی یا بین  هایوجود داشته باشد که تفاوت هاجمعیت

، زیرا با افزایش ضریب کندتر میرنگای را کممنطقه

، Hallermanیابد )کاهش می هااختالفات بین جمعیتمهاجرت 

این  توان( به هرحال تنها با استفاده از صفات ریختی نمی5112

 هایفرض را تأیید کرد. شاید مهاجرت یادشده را بتوان با ویژگی

رغم کم زیستی الروهای گاوماهیان توجیه نمود. گاوماهیان علی

توسط  توانندکه می تحرکی، دارای الروهای آزاد و شناگرند

آبی جابجا شوند و از این طریق ارتباط و انتقال ژنی  هایجریان

های ساکن در مناطق دور از هم شکل بگیرد و از میان جمعیت

و همکاران،  Lima-Filho) کند جلوگیری هاجمعیت جدایی

و  Ghanbarifardi(. برای مثال 5113و همکاران،  Salles؛ 5105

 خورکگل ماهی از جمعیت هفت بررسی همکاران با

(Periophthalmus waltoni) های گلی و مانگروی زیستگاه

سواحل جنوبی کشور توانستند دو جمعیت مجزای ساکن در 

خلیج فارس و ساکن در خلیج عمان را تعریف کنند. علت اصلی 

های این ماهیان کم های مشاهده شده میان جمعیتتفاوت

فاکتورهای فیزیکوشیمیایی )شوری، تحرک، تفاوت در میزان 

ها عنوان شد. از طرف دیگر اختالط جمعیتی از دما( ایستگاه

طریق الروهای آزاد و شناگر این ماهی و در نتیجه اختالط 

عنوان عاملی مهمی در عدم رویت تفاوت ها، نیز بهژنتیکی آن

 ها بیان شد.های سایر ایستگاهشکلی میان جمعیت

ت شمارشی حاکی از وجود سه جمعیت مجزا بررسی صفا       

باشد. دارنگاره برداری میمناطق نمونه زی دراز گاوماهیان عمق

UPGMA تر گر جدایی بیشبیان شمارشی، صفات مورد در

باشد. صفات شمارشی جمعیت میانکاله از دو جمعیت دیگر می

که تحت تاثیر عوامل محیطی باشند، متاثر از تر از اینبیش

رود که در اوایل دوران عوامل ژنتیکی هستند. بنابراین انتظار می

و  Smaeiliتکوینی نهادینه شده و در طول زندگی ثابت بمانند )

منتهی در اوایل  ،(Nelson ،0220و   Winfield؛5100همکاران، 

تواند در بروز دوران رشد ماهی، تغییرات عوامل محیطی می

، Waldmanو  Beggر باشد )سنجی موثدر صفات ریخت تغییرات

0222 .) 

برداری در این تحقیق در برخی سه منطقه نمونه       

فاکتورهای فیزیکوشیمیایی با هم متفاوتند که این اختالفات 

گیری تکوینی و رشد ماهی در شکل ویژه در دورانهد بنتوانمی

اشد. از جمله این بشناسی و شمارشی موثر ریخت صفات

 موارد زیر اشاره کرد: توان بهاختالفات می

است که از  تند شیبی دارای بندرانزلی ایستگاه بستر       

های ریز تا متوسط تشکیل شده است و جریان آبی این سنگریزه

شهر، وجود سلمان های ایستگاهویژگیباشد. از منطقه تند می

هایی با قطر متوسط تا همراه سنگریزهبستری با شیب تند به
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ایستگاه میانکاله برخالف دو  است. تند و جریان آبیدرشت 

ایستگاه دیگر، دارای بستری گلی با شیب مالیم و جریان آبی 

قطر ذرات از غرب به شرق سواحل جنوبی  یطورکلهکند است. ب

( و 0221یابد )خوشروان و همکاران، دریای خزر کاهش می

افزایش  2/02به  3/05میزان شوری آب از غرب به شرق آن از 

 که این تغییر ویژگی  (.0221و همکاران،  Aubreyیابد )می

تواند عاملی در ایجاد تغییرات ریختی باشد. از نقطه نظر می

هایی در های مشابه دارای تفاوتتوپوگرافی، سه منطقه در عمق

عنوان مکانی هب های زیستیبستر هستند و برای مثال سوراخ

پایان، در شکم و هاایدوکفه انندمهرگانی مبرای سکنی گزیدن بی

متری( نسبت به دو  1تری )عمق کم ایستگاه میانکاله در

شهر( متری در سلمان 21 متری در بندرانزلی و 51) دیگر ایستگاه

که جایی(. از آن0221)خوشروان و همکاران، شوند یافت می

های ساحلی اوایل دوران زندگی در آب زی درعمقگاوماهی 

، بنابراین بستر گلی و نرمی مانند منطقه میانکاله کندمیزندگی 

تواند زیستی در نزدیکی ساحل است می هایکه دارای سوراخ

غذای بهتری را برای گاوماهی فراهم کند. نوع غذای در دسترس 

خصوص در شکل سر ایجاد هشناسی بتواند تغییرات ریختمی

 (.5111و همکاران،  Culleکند )

روی اندازه و  تواندمی آب هم جریان ات در سرعتتغییر       

(، 5113و همکاران،  Ohlbergerشکل ماهیان تاثیرگذار باشد )

هایی با جریان تند تمایل به که ماهیان ساکن در آبطوری به

تر هایی با جریان کند تمایل به عریضباریک شدن و در آب

سرعت (. از طرفی 5111و همکاران،  Grünbaumشدن دارند )

جریان آب هم که تحت تاثیر عمق بستر است نیز با ایجاد 

تواند باعث تغییراتی در ماهیان می تغییراتی در رفتار شنای

 (.5111و همکاران،  Rinćonشکل بدن شود )

خصوص در ههای مشاهده شده بدر مطالعه حاضر، تفاوت       

شناسی در مناطق مطالعه شده که از نظر صفات ریخت

دهنده هم مرتبط هستند، ممکن است نشانجغرافیایی به

خاص زیستگاه باشند که موجود نسبت به آن سازش  هایویژگی

 هایپیدا کرده است. اما در مجموع تنها با استناد به ویژگی

های میان شناسی و ارتباطتوان حوادث بومشناسی نمیریخت

ای شناسایی هرا مشخص نمود. استفاده از سایر روش هاجمعیت

ویژه استفاده از نشانگرهای ژنتیکی نظیر هها بجمعیت

-تواند در فهم و درک بهتر ژنتیک جمعیت گاوها میریزماهواره

های آن را زی موثر بوده و ابعاد بوم شناختی جمعیتماهی عمق

  روشن کند.
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