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 در ایران (Gobiidea)خانواده گاوماهیانای گونهتنوع مقدماتی وضعیت بررسی 

 *فاطمه طباطبایی یزدینسیم حسینی، 

 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی
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 چکیده:

در جهان گونه  1950جنس و حداقل  210دارای این خانواده  .های دریایی استماهیهای خانوادهبزرگترین  گاوماهیان یکی از خانواده     

تعداد اعضای این خانواده تنها اندکی کمتر از کپورماهیان . باشندترین خانواده راسته سوف ماهی شکالن میای متنوعاز نظر تنوع گونه .باشدمی

های کم عمق مناطق حاره و تحت ها با محیطکنند و بیشتر گونهدر آب شیرین و هم شور زیست میگاوماهیان در سرتاسر جهان هم . است

های ها به راحتی قابل تشخیص هستند. با توجه به اینکه شناسایی جمعیتها به دلیل انتشار وسیع و فراوانی گونه. آناندسازگار شدهحاره 

مدیریت کارآمد شیالتی از اهمیت باالیی برخوردار است، حفاظت از منابع زیستی و نیز های دریایی با هدف مختلف آبزیان در اکوسیستم

این از  یمطالعات اندک ،یستیز یهاآنها به عنوان شاخص تیاهم رغمیعلهمچنین  باشد.شناسایی ذخایر ماهیان بسیار مهم و ضروری می

 باشد.هدف این مقاله میدر ایران این خانواده  هایگونه تنوع و پراکنش بررسی و مطالعه یده است.دانجام گر هاستمیاکوس ها دریماه

 گاوماهیان، پراکنش، تنوع زیستیکلمات کلیدی:

 مقدمه:

-سازگاریآوری که از لحاظ ها به دلیل تنوع شگفتشوند. آنداران را شامل میترین و پرتعدادترین گروه از مهرهماهیان متنوع     

(. 1385اند )ستاری، های جهان گسترش یافتهی آبدهند در همهشناسی، فیزیولوژیک و رفتاری از خود نشان می های ریخت

در  ،تواند افزایش یابد. ماهیان قادرندهزار گونه نیز می 40ی زمین شناسایی شده که تا هزار گونه بر روی کره 30تاکنون حدود 

ها زیست کنند. های آب گرم تا غارها و تاالبها و چشمهمتر تا اعماق اقیانوس 3000کوهستانی در ارتفاع بیش از های چشمه

های درصد گونه 50ها (. ماهی1395)عبدلی،  باشندمیلیون سال قبل می 400دارانی بسیار قدیمی با پیشینه پیدایش حدود مهره

)نیکولسکی،  گیرندای را در اختیار میهای ویژه(. ماهیان مانند جانوران دیگر زیستگاه1383شوند )استکی، داران را شامل میمهره
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باشد. از عوامل طبیعتا، تغییرات ظاهری و فیزیولوژیکی با ایجاد سازگاری با عوامل زیستی و غیر زیستی مرتبط می(. 1395

ای با توجه به اینکه تنوع گونه(. 1395باشد )نیکولسکی، ماهیان میگذار در تنوع ماهیان، تنوع و اختالف در محل زندگی تاثیر

در موجب تغییراتی سازگاری مورفولوژیک ها گونهدر برخی از  نماید:ها صدق میدامنه وسیعی دارد، مطالب کلی ذیل درباره ماهی

شود. بدن دوکی شکل ماهیان کفزی باعث ایجاد نیروی و همچون عامل مکنده باعث اتصال ماهی به بستر می شودمیهای زوج باله

باشد. دهد که عامل مهمی در ادامه حیات و فعالیت در بستر و کف آب میشود و ماهی را به بستر فشار میهیدرودینامیک می

شود. در سواحل مرجانی ماهی ای )مرجانی( و سواحل شنی میخرهصزیستگاه گیری دو نوع تاثیر امواج بر سواحل باعث شکل

گردد که باشد که این خصوصیت سبب میاول ریز بودن جثه ماهی می ؛کندبرای مقابله با تالطم آب از دو سازگاری استفاده می

ایست ن ماهی به گونهدبحالت وم و در نوع د ها و یا پشت گیاهان دریایی مخفی شودماهی برای جلوگیری از تاثیر امواج در شکاف

جلوگیری به سطح آب از آمدن کند تا به راحتی در کف جزایر مرجانی به سر برند و به جز در موارد استثنایی کمک میماهی که به 

باشند. در ها از تنوع باالتری برخوردار میای هستند گونههایی چون جزایر مرجانی که دارای ساختار پیچیدهدر محیط .نماید

)استکی،  شودها بیشتر میباشند، با افزایش مساحت تنوع گونهای که دارای ساختار مشخص نیز میهای پیچیدهچنین محیط

ی آبریز حوضه 19خانواده در  25جنس و  85گونه از  174های داخلی ایران تنوع ماهیان بسیار زیاد بوده و حدود در آب (.1383

 باشداکولوژی برخوردار می در ایسازی پراکنش ماهیان از اهمیت ویژه(. امروزه مدل1395)عبدلی،  باشندپراکنده میایران 

(Guisan & Thuiller, 2005). 

 گذارند؛ عبارتند از:عواملی که روی انتشار ماهیان تاثیر می     

 عوامل فیزیکی -1

 عوامل شیمیایی -2

 عوامل زیستی -3

 جغرافیای جانوری -4

پیما،  آید )عرضهای ماهیان، از عملکرد متقابل این عوامل به وجود میکه بطور طبیعی، الگوهای انتشار هر یک از گونه     

به  ملهمانند حی به عواملتوان تاثیرگذار باشد میها ممکن است پیها و فنوتنرخ تنوع گونهاز عوامل متعددی که بر روی  (.1392

به  یرقابت ای یطیمح ستیز یهاتیمحدود افزایش .اشاره نمودرقابت  ایو  ژهیتخصص و ستگاه،یز یدگیچیپ د،یجد یهاستگاهیز

های یک فنوتیپی جمعیت اتتغییر شود.( Yoder et al 2010)ها در گونه یپیتنوع فنوتو  شیمنجر به افزاتواند می یلحاظ تئور
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های یک گونه در راستای نتیجه اثر فاکتورهای محیطی بر روی اجداد جمعیتای است که در های متنوع، پدیدهگونه در محیط

  (Adams et al, 1998). گرددزایی حاصل میپدیده سازش و گونه

 معرفی:

های بزرگ ماهیان بشمار بوده که از نظر تعداد گونه یکی از خانواده Gobiideaگاوماهیان، آبزیان کوچک کفزی از خانواده      

های شیرین، بیشتر در مناطق گاه آب های لب شور و گهآب هستند و در دریازی گونه های آن . (Gill&Mooi, 2012)رودمی

پراکنش جهانی هستند که اغلب در دریاهای ای با (. گاوماهیان خانواده 1393باشند )عمادی،استوایی و زیر استوایی ساکن می

های شکمی به هم چسبیده و اند. دارای بالههای شیرین شدهها وارد آبهای آنشوند، با این وجود تعدادی از گونهگرم یافت می

واره دندان دارند ی دمی گرد هستند که بر روی آرباشند. اغلب، ماهیان کوچک با بالهقیف مانند و دو باله پشتی جدا از هم می

 شوندهای بستر گلی پنهان میها و یا سوراخ(. دارای شنای کند، که اکثرا در بین گیاهان آبزی زیر سنگ 1395)عبدلی،

ای آن در دریای خزر است. ترین تنوع گونهباشد که بیشهای ایران دارای تنوع باالیی می(. این خانواده در آب 1377)بلگواد،

ها یک سری از خورکاند. گلهای جنوب ایران وارد شدهفارس و دریای عمان به آب ز گاوماهیان از طریق خلیجچندین عدد ا

های بزرگ، گاوماهیان کنند. به استثنای تعداد کمی از گونهخانواده گاوماهیان هستند که با سرعت باالیی بر روی زمین حرکت می

(. در آسیا گاوماهیان در 1377باشد )بلگواد،دنیا میدر ها از دریاهای گرمسیری تا معتدله ارزش غذایی ندارند. سطح پراکنش آن

ها در دریاهای سیاه و خزر ها متداول هستند. فراوانی آندریاهای لب شور داخل خشکی تا هارودخانهو ها های داخلی از مصبآب

  (.1383اند )ستاری و همکاران، تجاری رسیده برداشتی مرحلهی کوچک به باشد که با وجود داشتن اندازهمی ایاندازه به

 

 بندی گاوماهیانطبقه

 Perciformesسانان  راسته سوف

 Gobioideiزیر راسته 

  Gobiidea  خانواده گاوماهیان

 :ی خانواده گاوماهیان عبارتند ازهاجنس

1- Acentrogobius 
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2- Asra 

3- Benthophyloides 

4- Corygalops 

5- Glossogobius 

6- Hyrcanogobius 

7- Knipowitschia 

8- Mesogobius 

9- Neogobius 

10- Oxyurichthys 

11- Periophthalmus 

12- Proterorhinus 

13- Rhinogobius 

14- Scartelaus 

15- Trimma 

 (  1392)عسگری،     

 

 های موجود در ایرانگونه

Acentrogobius dayi  (Koumans, 1941)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 متر.سانتی 11ی درازا پراکنش در غرب اقیانوس هند )از خلیج فارس تا پاکستان(؛ بیشینه     

Anatirostrum profundorum (Berg, 1927) 

 متر.سانتی 3.9ی درازا برد؛ بیشینهی دریای خزر )بومی نواحی جنوبی(؛ در آب شیرین به سر میپراکنش در حوضه

Asra turcomanus (Iljin, 1941) 

 متر.سانتی 3.0ی درازا برد؛ بیشینهی دریای خزر؛ ماهی کفزی است که در آب شیرین به سر میپراکنش در حوضه

Benthophylodes brauneri  (Beling & Iljin 1927) 

 متر.سانتی 7.2ی درازا برد؛ بیشینهخزر؛ در آب شیرین و لب شور به سر میهای دریای ها و مصبپراکنش در رودخانه

Benthophilus baeri (Kessler, 1877) 

 متر.سانتی 8ی درازا برد؛ بیشینهی دریای خزر؛ در آب شیرین به سر میپراکنش در حوضه
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Benthophilus ctenolepidus (Kessler, 1877) 

ی دریای خزر )بومی نواحی جنوبی و مرکزی(؛ کفزی است و در آب شیرین به سر میضهگاو ماهی شفاف؛ پراکنش در حو

 برد.

Benthophilus granulosus (Kessler, 1877) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         متر.سانتی 5.6درازا  یبرد؛ بیشینهو در آب شیرین به سر می ی دریای خزر؛ کفزی استسر حوضه تا در سر پراکنش

Benthophilus grimmi  (Kessler, 1877) 

 متر.سانتی 9.5ی درازا برد؛ بیشینهبومی دریای خزر است؛ کفزی است و در آب لب شور به سر می

Benthophilus leptocephalus (Kessler, 1877) 

 متر.سانتی 5.4ی درازا ی جنوبی و میانی دریای خزر است؛ بیشینهبومی ناحیه

Benthophilus leptorhynchus (Kessler, 1877) 

درازا ی برد؛ بیشینهی میانی دریای خزر است؛ در آب شیرین به سر میهای عمیق ناحیهگاوماهی پوزه کوتاه؛ محدود به آب

 متر.سانتی 4

Benthophilus macrocephalus (Iljin, 1972) 

 متر.سانتی 4ی درازا برد؛ بیشینهسواحل شمالی تا جنوبی دریای خزر؛ در آب شیرین به سر می زگاوماهی وزغی؛ پراکنش ا

Benthophilus magistri (Iljin, 1972) 

 متر.سانتی 8.4ی درازا بیشینهی دریای خزر؛ گاوماهی لنکران؛ پراکنش در حوضه

Benthophilus mahmudbejovi (Iljin, 1976) 

 برد.ی دریای خزر؛ کفزی است و در آب لب شور به سر میپراکنش در حوضه

Benthophilus spinosus (Iljin, 1877) 

 متر.سانتی 3.4درازا ی برد؛ بیشینهپراکنش در نواحی مرکزی دریای خزر؛ کفزی است و در آب لب شور به سر می

Benthophilus stellatus (Sauvage, 1874) 
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ی برد؛ بیشینههای دریای خزر؛ در آب شیرین و لب شور به سر میها و مصبای؛ پراکنش در رودخانهگاوماهی بچه قورباغه

 متر.سانتی 11درازا 

Benthophilus stellatus leobergius (Iljin, 1949) 

متر و سانتی 12ی درازا و وزن به ترتیب ی سفید رود(؛ بیشینهی دریای خزر )رودخانهپراکنش در حوضهای؛ مترسک ستاره

 گرم(. 3.7متر و سانتی 4.2گرم )میانگین  40

Benthophilus svetovidovi (Pinchuk & Rahimov, 1979) 

 ی دریای خزر.پراکنش در حوضه

Boleophalmus dussumieri (Valenciennes in Cuvier & Valenciennes, 1837) 

های های پایینی رودخانهیج، قسمتلهای مکران، هرمز و خهای دجله و کارون و حوضهخورک؛ پراکنش در رودخانهاشلمبو، گل

 متر.( سانتی15)متوسط  30ی درازا جگین، گابریک و سرباز؛ بیشینه

Corygalops (adamsoni, 1985) 

 متر.سانتی 6.5ی درازا پراکنش در غرب اقیانوس هند )از خلیج فارس تا پاکستان(؛ دریایی است؛ بیشینه

Glossogobius giuris (Hamilton – Buchanan , 1822) 

 متر.سانتی 15های مکران، هرمز و خلیج؛ متوسط درازا های دجله و کارون و حوضهپراکنش در رودخانه

Hyrcanogobius bergi (Iljin, 1928) 

 برد.بومی دریای خزر است؛ کفزی است و در آب لب شور به سر می

Knipowitschia caucasica (Berg, 1916) 

 متر.سانتی 5ی درازا برد؛ بیشینهی دریای خزر؛ در آب شیرین، لب شور و دریایی به سر میپراکنش در حوضه

Knipowitschia iljini  (Berg, 1931) 

 متر.سانتی 4.7ی درازا برد؛ بیشینههای لب شور و دریایی به سر میی مرکزی دریای خزر؛ در آبناحیهپراکنش در 

Knipowitschia longecaudata (Kessler, 1877) 
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 متر.سانتی 5ی درازا برد؛ بیشینهی دریای خزر؛ در آب شیرین و لب شور به سر میپراکنش در حوضه

Mesogobius batrachocephalus  (Pallas, 1814) 

 متر.سانتی 34.5ی درازا برد؛ بیشینههای لب شور و دریایی به سر میی دریای خزر؛ در آبپراکنش در حوضه

Mesogobius nigronotatus (Kessler, 1877) 

 متر.سانتی 6درازا ی برد؛ بیشینههای لب شور و دریایی به سر میی دریای خزر؛ در آبپراکنش در حوضه

Mesogobius nonultimus (Iljin, 1936) 

 برد.های لب شور و دریایی به سر میی دریایی خزر؛ در آبپراکنش در حوضه

Neogobius bathybius (Kessler, 1877) 

 متر.سانتی 6.8ی درازا برد؛ بیشینههای لب شور به سر میی دریایی خزر؛ در آبپراکنش در حوضه

Neogobius caspius (Eichwald, 1831) 

 متر.سانتی 34.5ی داراز برد؛ بیشینههای لب شور و دریایی به سر میآبی دریایی خزر؛ در گاوماهی خزری؛ پراکنش در حوضه

Neogobius gorlap (Iljin, 1939) 

 متر.سانتی 14ی درازا ی دریای خزر و غرب آسیا؛ بیشینهپراکنش در حوضه

Neogobius fluviatilis pallasi (Berg, 1916) 

گرم )میانگین  80متر و سانتی 16ی درازا و وزن به ترتیب ی جنوبی دریای خزر؛ بیشینهگاوماهی شنی؛ پراکنش در حوضه

 گرم(. 8متر و سانتی 7

Neogobius gymnotrachelus (Kessler, 1857) 

 16.2ی درازا برد؛ بیشینههای شیرین و لب شور به سر میبنتوپالژیک است و در آبپراکنش در دریای خزر و انشعابات آن؛ 

 متر.سانتی

Neogobius ilini (Vasileva & Vasilev, 1996) 

 متر.سانتی 6ی درازا برد؛ بیشینههای شیرین و لب شور به سر میبنتوپالژیک است و در آب
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Neogobius Kessleri (Gunther, 1861) 

 متر.سانتی 22ی درازا ی دریای خزر؛ بیشینهبرد؛ پراکنش در حوضههای شیرین و لب شور به سر میگاوماهی سربزرگ؛ در آب

Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) 

ین گرم )میانگ100متر و سانتی 25ی درازا و وزن به ترتیب ی دریای خزر؛ بیشینهگاو ماهی دهان سیاه؛ پراکنش در حوضه

 گرم(. 7متر و سانتی 5

Neogobius rattan (Normann, 1840) 

 متر.سانتی 20ی درازا برد؛ بیشینههای لب شور و دریایی به سر میی دریای خزر؛ در آبپراکنش در حوضه

Neogobius syrman (Normann, 1840) 

 متر.سانتی 24.5ی درازا برد؛ بیشینههای لب شور و دریایی به سر میی دریای خزر؛ در آبپراکنش در حوضه

Oxyurichthys microlepis (Bleeker, 1849) 

 متر.سانتی 13.5ی درازا برد؛ بیشینههای لب شور و دریایی به سر میدر آب

Periophthalmus waltoni (Koumans, 1955) 

 متر.سانتی 15مکران، هرمز و خلیج؛ متوسط درازا های های دجله و کارون و حوضهچراغ؛ پراکنش در رودخانهسگ ماهی، گل

Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1811) 

 7.6ی درازا و وزن به ترتیب ی دریای خزر )تاالب انزلی(؛ بیشینهای؛ پراکنش در حوضهگاوماهی مرمری، گاوماهی بینی لوله

 گرم(. 3.5متر و سانتی 4.4گرم )میانگین  6.6متر و سانتی

Proterorhinus semipellucidus (Kessler, 1877) 

 برد.پراکنش در خلیج گرگان؛ در آب شیرین به سر می

Rhinogobius similis (Gill, 1859) 

 متر.میلی 50-100ی تجن؛ درازای متوسط ی رودخانهگاوماهی؛ پراکنش در حوضه

Scartelaus tenuis (Day, 1867) 

 متر.سانتی 20ی درازا تا پاکستان؛ دریایی است؛ بیشینهپراکنش از خلیج فارس 
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Trimma winterbottomi (Randall & Downing 1994) 

 .مترسانتی 3ی درازا سنگ ها در ارتباط است؛ بیشینهپراکنش در سواحل مکران ایران تا خلیج فارس؛ دریایی است و با آب

 (.1383و همکاران، ستاری )

 نتایج:

با متغیرهای محیطی پی های مورفولوژیکی به تنوع فنوتیپی و میزان انعطافات ریختی و سازگاری توانمطالعه ماهیان میبا      

ای به گونه های درونبه اینکه انعطافات ریختی و تفاوتکه با توجه  در ایران شناسایی شده است جنس 15از گونه  44تعداد برد. 

های اخیر دیدگاه ما در مورد در دههای بیش از مقداری است که گفته شده است. احتماال غنای گونهخوبی مطالعه نشده است 

دانیم امروزه میو  شده استتغییرات زیادی دچار  هاعوامل تاثیرگذار بر تعداد آن ی مطابقت ماهیان با محیط خود و همچنیننحوه

افزایش تخریب اکوسیستم، مسئله  درکگردید. ابتدا تصور میدر که  استی تر از آن حدپویاها و جوامع ماهیان بسیار که جمعیت

برای حمایت از  .استفوق العاده و فوری نیاز  به اقداماتکردن این روند تخریب  متوقفباشد که برای مشکلی جهانی می

  .(1387باشد )ستاری، میضروری زیست شناسی حفاظت در زمینه وسیع  هایبررسیهای آبی اکوسیستم

 بحث:

ماهیان یا برای ماهیانی چون ماهیان سوف، شگنقشی که بعنوان منبع تغذیه  به علتارزش اقتصادی نداشته ولی  گاوماهیان     

نوع بستر و کیفیت غذای  (.1393)پیرمحمدی و همکاران،باشند تاس ماهیان دارند از اهمیت اکولوژیک باالیی برخوردار می

 (.1389باشد )کریمیان، د که دارای نقش اساسی در الگوی پراکنش و گسترش گاوماهیان مینباشامل مهمی میوع ازگاوماهیان 

های توانند جابجا شوند و ارتباط بین جمعیتداشتن الروهای آزاد و شناگر به کمک جریانات آب می و گاوماهیان با وجود تحرک کم

اندازه و شکل ماهیان . (Lima-filho,2012)ها را کمتر کند و جدایی جمعیت دپذیر سازامکان را ساکن در مناطق دور از هم

هایی ، به طوری که شکل ماهیانی که در آب(Ohlberger et al., 2006)تواند تحت تاثیر تغییرات سرعت جریان آب قرار گیرد می

 Grunbaum et) کنندسوق پیدا میتر شدن به عریض آب کند اتتمایل به باریک شدن و در جریان هستندبا جریان تند ساکن 

al., 2007)کند هم که متاثر از عمق بستر است نیز با تغییراتی که در رفتار شنا ایجاد می . از سوی دیگر سرعت جریان آب

. بنابراین اثرات انواع مختلف جریانات آبی بر روی (Rincon et al.,2007) تواند باعث تغییراتی در شکل بدن ماهیان شودمی

سازد ها دارد این امکان را فراهم میهای ویژه بدن ماهیاریالعاده متنوع بوده و با تاثیر غیرقابل انکاری که بر روی سازگماهیان فوق
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های مورفولوژیک سازگاری و ویژگی درجه و میزانهر گونه با توجه به  (.1395که تحت شرایط مختلف زندگی کنند )نیکولسکی، 

 ی دیگرهاکه برخی گونهباشند در صورتیها تنها بومی یک منطقه خاص میبعضی از گونهنماید. خود، زیستگاه خود را انتخاب می

گونه گاوماهی  4خلیج گرگان، های انجام گرفته در بررسیدر . 1383))استکی،  از سطح پراکنش جغرافیایی وسیعی برخوردارند

است شناسایی شده  N.melanostomus و B.stellatus ،N.flaviatilis ،N.kessleriشامل   Benthophilusو  Neogobiusاز جنس 

  ،N.bathybius ،N.kessleri، N.fLuviatilis شامل نماهیا ینااز  گونه 5، نیز میانکاله شرقی حلاسودر  (.1373)کیمرام،

K.caucasicus وB.leobergiu  خورک گل  گونه 3دیگر  در بررسی (.1377د )قلیچی، ش شناساییP.waltoni  ،B.dussumieri 

با توجه به نزدیکی  (.1395و همکاران،  افشار) منطقه حفاظت شده خور آبی در استان هرمزگان شناسایی گردید در S.tenuis و

 Acentrogobius همچون یهایجنس متعلق به هایگونهبرخی احتمال حضور سواحل مکران و شباهت بستر و شرایط محیطی 

dayi، Benthophilus mahmudbejovi ،Boleophthalmus dussumieri، Coryogalops adamsoni، Glossogobius 

giuris،Gobiodon citrinus ، Koumansetta hectori،  Oxyurichthys microlepis، Periophthalmus waltoni ،Ponticola 

bathybius ،Scartelaos tenuis و Trimma winterbottomi .نظر تنوع  آرایه شناختی و رده بندی ازاز این رو بررسی  وجود دارد

تری در و کامل تردر نهایت الزم است که مطالعات جامع .(1390)عبدلی و همکاران، باشد زیستی از اهمیت خاصی برخوردار می

تنوع زیستی و  گیرد تا اهمیتفولوژیکی و ژنتیکی بخصوص در سواحل ایران که کمتر مورد بررسی قرار گرفته، انجام رحیطه مو

 آشکارتر گردد. ها آن نقش اکوسیستمی

 

 منابع:

 مدیریت اطالعات علمی. _شناسی ماهیان. موسسه تحقیقات شیالت ایران. بوم1383ع.، استکی،  •

خورک در منطقه حفاظت شده خور آبی در استان . تنوع گونه های گل1395افشار، ط.، عبدلی، ا.، کیابی، ب.،  •
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 ص.
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