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چکیده
در اين تحقيق با بررسي 50نمونه از  Alosa braschnikowiبه موضوع تاثير رشد و افزايش طول بر
تغييرات ريختي خارهای آبششي گونه پرداخته شده است .تعداد خارهای آبششي  26-47عدد متغير بود
که اين تعداد با افزايش طول روند افزايشي معني داری داشت ) .(p<0.05طول خار و نسبت طول خار به
قطر خار با ضريب تبيين باال ،همراه با افزايش طول کاهش يافت (به ترتيب R2=0.818و .(R2=0.634
نسبت اندازه خار به شعاع آبششي با افزايش طول کاهش يافت .نتايج نشان داد که اين گونه يک
پالنکتونخوار انتخابي ميباشد و با افزايش طول در خالل رشد ،ويژگيهای مربوط به ريخت شناسي
خارهای آبششي تغيير مينمايد.

مقدمـه
شگ ماهي دريايي خزری ) (Alosa brashnikowiيکي از گونههای بوم زاد دريای خزر بوده که تمام عمر خود را در دريا سپری
ميکند و برای تخمريزی وارد رودخانهها نميشود ( .)Svetovidov, 1963اين گونه در سرتاسر دريای خزر پراکنش داشته و از انواع
م اهيان کوچک به ويژه کيلکا ،سخت پوستان ،حشرات ،نرم تنان و ميگوها تغذيه ميکند ( .)Whitehead, 1985گونه دريايي خزری
نسبت به ساير گونههای متعلق به جنس  Alosaدر جنوب دريای خزر يعني شگ ماهيخزری  A. caspiaشگ ماهي مهاجر
 A. keslleriو شگ ماهي چشم درشت  A. saposchnikowiiاز رشد بيشتری برخوردار بوده و نمونههای صيد شده از اين گونه
معموالً از جثه بزرگتری نسبت به ساير گونههای جنس  Alosaبرخوردار ميباشند و در نتيجه اين گونه دارای اهميت اقتصادی
بيشتری است ( .)Ghotbi-Jokandan et al., 2015از جمله خصوصيات بارز ريختي اين گونه در کليدهای شناسايي معموالً به موارد
زير اشاره ميشود :دارای بدن نسبتاً طويل و کشيده هستند ،خارهای آبششي اين گونه ضخيم و در اکثر موارد کوتاهتر از شعاعهای
آبششي و به ندرت برابر يا بزرگتر از آنها مي باشد ،تعداد خار آبششي  18-47عدد بوده و دندانهای ريزی روی فکها مشاهده
ميشود ( .)Berg,1962; Whitehead, 1985خارهای آبششي ساختارهايي استخواني يا غضروفي هستند که در بسياری از موارد به
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مواد و روشها
تعداد 50عدد شگ ماهي دريايي خزری در زمستان  1393از صيدگاههای پره واقع در سواحل فريدون کنار و محمودآباد استان
مازندران جمع آوری گرديد (شکل -1الف) .نمونههای جمع آوری شده ماهيها به شش گروه طولي شامل -30 ،20-25 ،15-20
 40-45 ،35 -40 ،30-35 ،25تقسيم شدند .با توجه به اينکه توسعه يافتهترين و طويلترين خارهای آبششي در کمان اول
آبششي قرار دارند ،اين کمان از سمت چپ ماهي به طور کامل جدا شد و برای زيست سنجي صفات مورد استفاده قرار گرفت
( .)MacNeill and Brandt, 1990تعداد خار آبششي با استفاده از استريوميکروسکوپ شمارش گرديد .برای اندازهگيری طول خار و
شعاع آبششي از ريزسنج عقربهای (با دقت  0/02ميليمتر) استفاده گرديد .ب رای اين منظور از قسمت مياني نيمه بزرگتر و پاييني
کمان در تمام نمونه استفاده شد (شکل -1ب) .جهت حذف اثر اندازه ،طول خار به طول کل تقسيم شد .قطر پايه خارها در قسمت
مياني کمان و با استفاده از استريوميکروسکوپ مجهز به دوربين و نرم افزار  Image Tool Ver. 3.00اندازهگيری گرديد (شکل-1ج)،
سپس جهت حذف اثر اندازه ،طول خار بر ميزان قطر اندازهگيری شده تقسيم شد .فاصله بين خارهای آبششي با استفاده از فاصله
بين چهار خار مجاور در بخش مياني نيمه بزرگتر و پاييني کمان اندازهگيری و سپس با ميانگينگيری فضای بين هر يک از خارها
تخمين زده شد (شکل -1د) .مساحت ناحيه فيلترکننده برای هر يک از کمانها با استفاده از عکس دوربين ديجيتال اندازهگيری
1
شد .به اين منظور پس از کاليبره کردن ابعاد روی تصوير با استفاده از مقياس موجود در عکس ،از مساحتگيری با ترسيم پليگون
در اطراف ناحيه فيلتر کننده استفاده شد (شکل  -1ه) .تعيين سن ماهيها با استفاده از شمارش حلقههای ساليانه بر روی فلسها
انجام گرفت ) .(Schneider, 2000از آزمون آناليز واريانس يک طرفه ) (ANOVAچند دامنهای دانکن2جهت مقايسه تعداد ،اندازه و
فاصله بين خارهای آبششي ،همچنين مقايسه مساحت ناحيه فيلتر کننده در شش گروه مختلف طولي استفاده شد .از آزمون
پيرسون جهت بررسي روابط طول کل و سن با صفات مورد بررسي استفاده گرديد.
نتایـج
طول کل نمونههای جمع آوری شده از  18/9الي  44/5سانتيمتر متغير بود که در  5طبقه سني قرار داشتند .بزرگترين نمونههای
مورد بررسي در گروه سني  5و 5+سال با ميانگين طول 38/35سانتيمتر قرار داشتند (شکل-2الف) .تعداد خار آبششي شمارش
شده از  23تا  43عدد متغير بود .در گروه  40-45سانتيمتر ،تعداد خارها ( )32-43با اختالف معنيداری بيشتر از ساير گروهها
بود ،اما در ساير گروههای طولي اختالف معنيداری مشاهده نشد (( )p>0.05شکل -2ب) .در شکل مربوط به نسبت طول خار به
طول کل در گروههای مختلف طولي ،روند کاهشي مشهودی ) (p<0.01, R2=0.818با اختالف معنيدار مشاهده شد ).(p<0.05
بيشترين طول خار در گروه طولي  15الي  20سانتيمتر بود (شکل -2ج) .نسبت طول خار به طول شعاع در دو گروه طولي15-20
و  20-25بيشتر از  1مشاهده شد و اختالف معنيداری را با ساير گروهها نشان داد ) ،(p<0.05در حاليکه در چهار گروه طولي
ديگر اين ميزان با يک روند کاهشي ) (p<0.01, R2=0.514حدوداً برابر با يک بود (شکل -2د) .نسبت طول به قطر خار از  2/5تا
Polygon
)Duncan's Multiple Range Test (MRT
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عنوان صفات آرايه شناختي در طبقه بندی ماهيها مورد استفاده قرار ميگيرند ،اما اين ساختارها همزمان با رشد ماهي و تغيير و
سازگاری در عادات غذايي ممکن است تغيير نمايند ) .(Almeida et al., 2013تعداد و اندازه خار آبششي به عنوان صفات اصلي در
آرايهشناسي گونههای جنس  Alosaکاربرد داشته اما در ارتباط با تغييرات ريختي اين صفت در دوره رشد اين گونه در ايران
مطالعهای صورت نگرفته است .در اين تحقيق تالش گرديد به تغييرات مربوط به ريخت شناسي خارهای آبششي در خالل رشد
پرداخته شود تا اعتبار اين صفات در آرايهشناسي مورد بررسي قرار گيرد.

دانشگاه هرمزگان
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شکل .1اندازه گيری طول کل ماهيها با استفاده از تخته بيومتری (الف) ،محل اندازه گيری طول خار و شعاع آبششي بر روی نيمه بزرگتر و پاييني کمان
آبششي (ب) ،نمونه تصوير مربوط به ابعاد مورد استفاده جهت اندازه گيری قطر پايه در خارهای آبششي (ج) ،نمونه تصوير و ابعاد اندازهگيری شده جهت
محاسبه فاصله بين خارهای آبششي (د) ،نمونه تصوير و ناحيه اندازه گيری شده جهت محاسبه ناحيه فيلتر کننده (ه).

بحث
در اغلب ماهيها تعداد خار آبششي با افزايش طول افزايش مييابد که بر اساس نوع تغذيه دو الگوی مختلف در اين ارتباط گزارش
شده است؛ الف) در پالنکتون خوارهای انتخابي :تعداد خارها در زمان الروی تا اندازه و سني خاص با نرخ زيادی همراه با افزايش
طول ،افزايش مي يابد و پس از آن نرخ فوق کاهش يافته و با شيب ماليمي افزايش را نشان خواهد داد .ب) در پالنکتونخوارهای
اخ تصاصي :افزايش مداوم تعداد خار همراه با رشد ماهي ديده مي شود .هرچند نرخ افزايش در دوره الروی بيشتر است اما در خالل
رشد ،کاهش چشمگيری در اين نرخ همزمان با افزايش طول ديده نميشود (.)Gibson, 1988
124
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 10/5متغيير بود به طوری که خارهای کشيده و نازک در گروههای طولي کمتر و خارهای قطور و کوتاه در گروههای طولي بزرگتر
مشاهده شدند .اين اختالف در بين گروهها به طور معنيداری مشهود بود (شکل -2ه) و با افزايش طول روند افزايشي معنيداری را
نشان داد )( (p<0.01, R2=0.634شکل -2ب) .ميانگين فاصله بين خارهای مجاور در دامنه  0/64الي  1/34ميليمتر محاسبه شد
اما اختالف معنيدار تنها در مقايسه بين گروه  15-20با گروههای  35-40 ،30-35و  40-45مشاهده شد )( (p<0.05شکل  -2و).
مساحت ناحيه فيلتر کننده اولين کمان آبششي به طور بارزی با افزايش طول کل ماهي افزايش داشت )(p<0.01, R2=0.647
(شکل -2ز).
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شکل .2توزيع طولي نمونههای شگ ماهيان در سنين مختلف (الف) ،رابطه
تعداد خار آبششي با طول کل ) (cmدر گروههای طولي مختلف (ب)،
نسبت طول خار به طول کل در گروههای طولي مختلف (ج) ،نسبت طول
خار به طول شعاع در گروههای طولي مختلف (د) ،نسبت طول به قطر خار
در گروههای طولي مختلف(ه) ،ميانگين فاصله بين خارهای مجاور در
گروههای طولي مختلف )( (mm2و) ،مساحت ناحيه فيلتر کننده در
گروههای طولي مختلف )( (cm2ز).
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در کليدهای شناسايي موجود ( )Whitehead, 1985; Berg, 1962در گونه  A. brashnikowiتعداد خار به طور ميانگين  18تا 47
عدد و اندازه خارها برابر و يا کوتاهتر از طول شعاعهای آبششي گزارش شده است که خارها عموماً کوتاه و ضخيم هستند .در اين
تحقيق تعداد خارهای نمونهها با شيب ماليمي همراه با افزايش طول کل افزايش يافت و در دامنه  23تا  46عدد مشاهده شد .در
مطالعه  Ghotbi-Jokandanو همکاران ( ،)2015نيز تعداد خارهای آبششي در اين گونه  25-47عدد گزارش شد .از آنجا که نسبت
برابر و کمتر طول خار به طول شعاع تنها در گروههای طولي بيشتر از  25سانتيمتر مشاهده شد و در اندازههای کوچکتر صادق
نبود و همچنين مشاهده خارهای قطور و کوتاه در گروههای طولي بزرگتر (شکل -1ه) به نظر ميرسد استفاده از اين صفات برای
شناسايي گونه فوق ميبايست با احتياط صورت گرفته و تنها از نمونههای درشت (حداقل بزرگتر از  25سانتيمتر) برای شناسايي و
زيست سنجي استفاده شود .در مجموع با توجه به نتايج به نظر ميرسد استفاده از ويژگيهای خار آبششي به عنوان صفت
تاکسونوميک مي بايست با دقت و مد نظر قرار داشتن اثر اندازه صورت گيرد.
منابـع
Abbasi, K. 2005. Comparative analysis of the diet of Alosa brashnikowi study of in southeastern and
southwestern coast of the Caspian Sea (Guilan, Mazandaran, Golestan). First congress of Iran’s biological
science. Tehran University, Karaj. (in Persian).
Almeida, A.P.G., Behr, E.R., Baldisserotto, B. 2013. Gill rakers in six teleost species: influence of feeding
habit and body size. Ciencia Rural. 43(12): 2208-2214.
Berg, L.S. 1962. Freshwater fishes of the USSR and adjacent countries. 4th edition. Israel Program for
Scientific Translations Ltd, Jerusalem. 602 p.
Christou, E.D., Verriopoulos, G.C. 1993. Length, weight and condition factor of Acartiaclausi (Copepoda) in
the eastern Mediterranean. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom. 73(2):
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در اين مطالعه ،هر چند روند افزايشي تعداد خار همراه با رشد با شيب ماليم مشاهده شد (شکل -2ب) ،اما اختالف موجود معنيدار
نبود .لذا با توجه به عدم دسترسي به نمونههای الرو ماهي و همچنين عدم اختالف معنيدار در تعداد خارها ،به نظر ميرسد اين
گونه واجد الگوی تغذيه به شکل پالنکتونخوار انتخابي باشد .معدود گزارشات مرتبط نيز بيانگر تغذيه اين گونه ،از طيف گستردهای
از جانوران آبزی شامل پاروپايان ،حشرات و ماهيان کوچک تا بزرگ ميباشد ) .(Abbasi, 2005; Zahmatkesh et al., 2014هر چند
تاکنون به تغذيه اين گونه در گروههای طولي مختلف پرداخته نشده است اما پاروپای  Acartia clausiبه عنوان طعمه غالب در
معده بيش از  50درصد نمونههای بررسي شده در اين ماهي گزارش شده است ) .(Zahmatkesh et al., 2014به نظر ميرسد اين
طيف گسترده مواد تغذيه شده مرتبط با تغييرات ساختاری خارهای آبششي باشد .ميانگين فاصله بين خارهای آبششي در
کوچکترين گروه طولي مورد بررسي ( 15-20سانتيمتر) حدود  0/7ميليمتر و در بزرگترين گروه ( 45-40سانتيمتر) حدود يک
ميليمتر تخمين زده شد .اندازه نمونه بالغ پاروپای  Acartia clausiحدود  1000ميکرون معادل يک ميليمتر ميباشد ( Christou
 )and Verriopoulos, 1993که با احتساب فواصل مشاهده شده به نظر مي رسد قابليت فيلتر شدن آن از ستون آب همراه با افزايش
طول و رشد کاهش يابد .هرچند در اين ارتباط وجود دندانکهای ريز بر روی هر يک از خارها نيز ميبايست مد نظر قرار گيرد .با
توجه به ابعاد ،شکل و فواصل بين خارها به نظر ميرسد با افزايش طول ماهي ،فاصله بين خارها بيشتر شده و رژيم غذايي ماهي از
پالنکتونخواری به سمت غير پالنکتونخواری و گوشتخواری رفته است هر چند تاييد نظريه فوق نيازمند مطالعات تکميلي مرتبط
ميباشد .مساحت ناحيه فيلترکننده همراه با افزايش طول افزايش يافت .همانطور که پيش از اين اشاره شد طول خارها همراه با
افزايش طول کل تا  1/3در مقايسه با گروههای طولي کوچکتر کاهش يافت ،اما افزايش مساحت ناحيه فيلتر کننده با توجه به
افزايش نسبي تعداد خارها و رشد طولي کمان آبششي قابل توجيه ميباشد.
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