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چکیده
زمینه و هدف :این مقاله براي شناسایی جمعیت گاوماهی دمگرد  Neogobius melanostomusدر آبهاي ایران جهت آشنایی با
خصوصیات زیستی این گونه ،میباشد .گونه  )NM( Neogobius melanostomusیکی از گونههاي مهاجم ماهی با گستردگی زیاد
در روي زمین است؛ که غاالبا در آبهاي کم عمق زیست میکند.
روش بررسی  :در این مطالعه ،ریختشناسی ،تاریخچه زندگی ،تولیدمثل ،عملکرد در زیستگاه ،میزان مقاومت محیطی ،انگلها ،اثرات
محیطی و استراتژيهاي نمونه برداري ،بررسی میگردد.
یافتهها  :اندازه خاص هر سن در گونهي مذکور ،یک خاصیت وابسته به ناحیه زندگی است .توانایی سازگاري با منابع غذایی مختلف ،توانایی
زیست در نقاط متفاوت ،رشد سریع و توانایی تابآوري بیشتر نسبت به تغییرات شرایط محیطی از جمله موارد تهاجمی این گونه است.
بحث و نتیجه گیري :گاوماهیان در شرایط سخت محیطی به خوبی بقاي خود را حفظ میکند که این امر هم به افزایش برتري این گونه بر
گونههاي بومی منجر شده و باعث ازبین بردن گونههاي بومی میشود .با توجه به شرایط خاص اکوسیستمهاي آبی ،باید خصوصیات
زیستی و اکولوژیکی گونه هاي مهاجم از جمله گاوماهی مطالعه و بررسی شود و نسبت به مدیریت آن اقدام گردد.
کلمات کلیدي :گاوماهی ،مهاجم ،محیط زیست.
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Abstract
Background and aim: The aim of this research was an introduce and identification of biotic
characterizes of round goby (Neogobius melanostomus). The species was an exotic species with a
large distribution in the world and often lived on shallow waters.
Material and methods: Morphology, life history, reproduction, habitat preferences, environmental
tolerances, parasites, environmental effects and sampling strategies were also discussed in this study.
Results: Special size in each age on the species is depended to environmental condition in each area.
The use ability of different food resources, the live ability of different regional, fast growth and
resilient ability in environmental changes are some aggressive cases of this species.
Discussion and Conclution: With regarding to special condition of freshwater ecosystems in Iran, we
have to study the ecological and biological characterizes of exotic species such as Gobiidae and then
we manage the population growth to conserve the important ecosystems.
Keywords: Gobiidae, Exotic. Environment.
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مقدمه
مطالعه زیستشناسی و ریختشناسی گونههاي مختلف

چشم است در حالی که طول پوزه  1/1الی  1/4برابر قطر

ماهیان در یک اکوسیستم آبی از ضروریت اولیه حفظ و

چشم است .ارتفاع نخستین بالهي پشتی در حدود-6-7/5 Ls

بازسازي ذخایر آنها بوده و منجربه شناخت و تحلیل

 5برابر ،طول باله سینه اي در  3/5-4/3 Lsبرابر وطول قرص

اکولوژیکی زنجیره غذایی اکوسیستم میگردد که این امر در

بالهي لگنی در  4/2-5/3 Lsبرابر قرار میگیرد .گونههاي نر و

اعمال مدیریت صحیح شیالتی و زیست محیطی کاربرد فراوان

ماده در گاوماهی نشان دار هستند :نرها داراي اندازه در سن

دارد( .)1تعداد اعضاي خانواده گاوماهیان ( 1875گونه) تنها

مشخص بیشتر ،لبهاي بزرگتر و رنگ تیره تر هستند .هر دو

اندکی کمتر از کپورماهیان است .گاوماهیان در سرتاسر جهان

جنس داراي اندام جنسی مابین مقعد و پایهي بالهي مقعدي

هم در آب شیرین و هم در آب شور یافت میشوند و بخش

هستند .اندام جنسی ماده پهن و داراي لبههاي پهن است

اعظم گونهها با محیطهاي کم عمق مناطق حاره و تحت حاره

(  0/3الی  0/5میلی متر عرض و  0/4الی  0/2میلی متر طول)

در ارتباط هستند) .(2گاوماهیان پراکنش وسیعی در آبهاي

در حالی که اندام جنسی نر درازتر( 0/6الی  0/3میلی متر) و

دریاي خزر (سواحل ایران) و آبهاي شیرین دارند .این ماهیان

داراي شکاف انتهایی است (.)3

کفزي معموالً در منطقه محدودي از مکان زندگی جابجا

گاوماهی داراي دو سري باله پشتی کامال جداگانه است .در

میگردند .معموالً نرها بزرگتر از مادههاي هم سن هستند و از

نوع بومی آن ،نخستین باله داراي  7تا  8ستون مهره و دومی

نظر رنگ به ویژه در فصل تکثیر از مادهها متمایز میشوند.

داراي یک ستون مهره و  12الی  17شاخهي جانبی است .در

غذاي بیشتر این ماهیان ارگانیزمهاي بیمهره کفزي مانند

بین  48نمونه گرفته شده از دریاچه میشیگان ،باله پشتی اول

نرمتنان ،سختپوستان و کرمها میباشد و برخی از آنها

تنها داراي  6ستون مهره بود(  47گونه با  6ستون مهره و یکی

زئوپالنکتونخوار هستند ( .)3اولین بار در سال  1937ذخایر

با  5ستون مهره) و باله پشتی دوم داراي یک ستون مهره و

گاو ماهیان در خزر شمالی مورد ارزیابی قرار گرفت که حدود

 15الی  17شاخه جانبی بود .درگونهي بومی بالههاي مقعدي

 19گونه و زیر گونه گاوماهی زیست میکنند و بیشتر آنها از

داراي یک ستون مهره و  9الی  14شاخهي جانبی میباشند.

جنس  Neogobiusمیباشند( .)7ماهی گاوماهی عضو

در حالی که  48نمونه مورد مطالعه داراي یک ستون مهره و

خانوادهي  Gobiidaeاست که یکی از متنوع ترین

 11الی  15شاخهي فرعی میباشد .دو بالهي لگنی به هم

خانوادههاي ماهی در جهان است .نخسین بار در سال 1814

متصل میشوند تا یک قرص مکشی را تشکیل دهند .که تقریبا

توسط  Pallasبا استفاده از نمونهي از دریایی سیاه تشریح

تا مقعد کشیده شده است .و داراي  17الی  18شاخهي جانبی

گردید .دو گونهي فرعی از سایر گونههاي بومی متمایز است:

میباشد 34-31 .مهره و  42الی  59پولک به صورت

گاوماهی (melanostomusدریایی سیاه) و گاوماهیaffinis

ردیفهاي جانبی قرار گرفتهاند .خط جانبی داراي تعداد زیادي

(دریاي خزر) ( .)4گاوماهی داراي بدن دراز ،گرد در سطح

اندام حسگري سطحی است .که این بر خالف سایر ماهیهاي

مقطعها ،با دهان انتهایی و لبهاي نازک و زبان تقریبا شکاف

 Great Lakesاست که اندامهاي حسی آنها در کانالی خطی

خورده است .زاویهي عقبی آروارهها تا زیر یک چهارم جلویی

پهلویی مخفی شده است .پشت ،گردن ،شکم ،پهلو و بخشی از

چشم ادامه مییابد .عمق بدن در طول استاندارد (4/3 )Ls

پوشش آبششها توسط پولکهاي شانه مانند پوشانده شده

برابر (محدوده  )2/5-5/3و طول سر در  3 Lsالی  3/6برابر

است .پشت گردن و باالي سر به وسیلهي پولکهاي گرد

قرار میگیرد .عمق سر در ناحیه پهناي سر  0/9الی  1/2برابر

پوشانده شده است .هرچند پولکهاي شانه مانند در پشت

قرار میگیرد .مسافت بین مداري در حدود  0/8-0/9برابر قطر

گردن و باالي سر نیز یافت میشوند .دو جفت صفحات دندانی
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گلوگاهی به قسمتهاي عقبی و شکمی دو قوس آبشوشی

زمینه خصوصیات جمعیت گاوماهی دمگرد در آبهاي ایران ،و

نخست (کال چهار صفحه) متصل شده و با دندانهاي جلویی

اهمیت گاوماهیان در شیالت و همچنین اهمیت تئوریک و

نامنظم پوشیده شده است ( .)5گاوماهی تنوع گسترده اي از

علمی این موضوع ،هدف از این مطالعه بررسی برخی از

رنگها را با رنگ خاکستري ،قهوه اي یا زرد مایل به سبز و با

مهمترین خصوصیات بیولوژیکی جمعیت گاوماهی دمگرد در

لکههاي بزرگ قهوه اي رنگ پهلویی از خود نشان میدهد .سر

این سواحل و وهمچنین جلوگیري از پیامدهاي احتمالی

معموال تیره تر از سایر قسمتهاي بدن است .بالهها به رنگ

زیست محیطی این نوع ماهی میباشد( .)10وارد شدن این

خاکستري تیره بوده و همچنین یک لکهي مستطیلی قهوهاي

گونه به زنجیره غذایی بومی منطقه و توانایی گوبیها در

رنگ در قسمت عقبی بالهي پشتی دیده میشود .در نرهاي

خوردن میزان زیادي از گونه ماسلهاي مهاجم & (Zebra

تولید مثل کننده بدن و بالهها ممکن است کامال سیاه رنگ

)quaggaممکن است در نتیجه به خورده شدن بزرگترین

باشد ( .)6گونه گاوماهی دمگرد (melanostomus

ذخیره زنده سموم از جمله PBCها در زنجیره غذایی باشند

)  Neogobiusدر مطالعات کازانچف ( )1981در خزر میانی،

چرا که این ماسلها غذا را از طریق فیلتر بدست میآورند و در

کیمرام ( )1373در خلیج گرگان ،در بررسیهاي رحمانی

نگهداري و تجمع آلودگیها در بافت زنده خود معروفند .این

( )1377در نهر مادرسو در پارک ملی گلستان و توسط

گونه ماهی به عنوان گونه مهاجم در بخشهایی از اروپا دیده

کریمیان ( )1389در نهر کبودوال ،زرینگل و شیرآباد در

شده است .شواهد محکمی وجود دارد که گاوماهی از طریق

استان گلستان مورد مطالعه قرار گرفته است( .)7این ماهی از

آب پسماند کشتیهاي اقیانوسپیما به دریایی بالتیک منتقل

جمله ماهیان دیرتخمریز میباشد .گونههاي نرمتنخوار می-

شده است .گاوماهی قادر خواهد بود که در مخازن پساب تیره

باشد .باتالقها به دلیل داشتن بستر گلی و گیاهان زیاد در

رنگ به مدت طوالنی زنده بماند .مطالعات ژنتیکی به رودخانه

مقابل تهاجم مقاوم میباشند .اما مطالعهي اخیر نشان میدهد

دنیپر جنوبی در کرسون واقع در کشور اکراین اشاره میکند.

که زیستگاه گلآلود میتواند میزبان تراکم جمعیت پایین

جایی که یکی از بنادر اصلی دریایی سیاه است و تخلیه پساب

گاوماهی باشد ،و حتی در برخی موارد تراکم جمعیت بین

بسیاري در آن اتفاق میافتد و منبع اصلی جمعیت گاوماهی

زیستگاههاي گلی و سنگی تفاوت چندانی نمی کند .پایین

در آمریکاي شمالی است .کشتیها با مبدا دریاي سیاه احتماال

بودن فراوانی در زیستگاههاي باتالقی ممکن است میزان

عامل ورود گاوماهی به دریاي بالتیک بوده اند ( .)11گاوماهی

تاثیرات بر روي این اکوسیستم را محدود کند ( .)8از نتایج

نخستین بار در آمریکاي شمالی در سال  1990و در

ایلی و ماکیساک  1در سال  2009میالدي واقعیتی مشخص

رودخانهي  Clairوارد گردید ( .)12تواناییدر درک تفاوت

شد که هیچ جمعیت اقیانوسی شناخته شده نیست ،احتماال

اندازه میان خودشان و سایر انواع گوبیها منجر به کاهش

ماهیهاي گاوماهی تحمل شوري کمتر از  30را در آبهاي

برهمکنشهاي تهاجمی شده است که میتواند منجر به تراکم

اقیانوسی سدیم هیدروکسید دارند .یک تست طبیعی از این

جمعیتی باال در  Great Lakesگردد .مطالعات انجام شده

فرضیه در اروپاي شمالی فاش کرد که ماهیهاي گاوماهی،

پیش بینی میکنند که گاوماهی در مردابهاي نمکی ساحلی

جمعیت قابل توجه و روبه رشدي درآبهاي دریاي بالتیک

و دهانههاي رودخانهها آمریکا گسترش مییابند .در شرایطی

دارند ،اما هنوز در همسایگی دریاي شمالی مستعمره نشدهاند

که میزان شوري با سکونتگاههاي اورآسیا یکسان بوده و

( .)9در ایران تاکنون مطالعات ناچیز و پراکندهاي روي

دوکفهايهاي Mytilus sppمی توانند منابع غذاي فراوانی را

گاوماهیان صورت گرفته است .با توجه به کمبود اطالعات در

تامین کنند ( . )11تغییرات ژنتیکی اساسی ،منابع غذایی

)1- Ellis & Macisaac (2009
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فراوان و تعداد زیاد گیاهان تکثیري احتماال عامل تسریع
گسرتش موفق گاوماهی در آمریکاي شمالی بودهاند .دگرگونی
ژنتیکی پس از تهاجم در گونهي مورد مطالعه نیز نشان
دهندهي سازگاري سریع با سکونتگاههاي محلی بود .در
گونهي بومی سکونتگاه آنها محدود به دریاچهها و نواحی کم
عمق رودخانههاي بزرگ و با جریان آب آهسته میباشد .و
سرعت تهاجم در آبهاي جاري واقع در اورآسیا کم بوده است.

شکل  - 1ریخت شناسی گاوماهی()15

سدها ممکن است گسترش درون سرزمینی گونه را محدود

Figure 1- The morphology of Gobidea (15).

کنند ،هرچند که ممکن است انسان عبور گونههاي از کنار
سدها را تسریع کند که این کار توسط ورود اتفاقی گونه به

پس از تخم ریزي ،تخمها مرتبا توسط نر سرکشی میشوند و

دریاچهها و رودخانههاي درون سرزمینی نظیر دریاچهي

دائما به واسطه حرکات رفت و برگشتی بالههاي دمی و سینه

 Simcoeاتفاق میافتد .تولید مثل :گاوماهی (شکل  )1داراي

اي نرها تهویه میشوند .نرها تا زمانی که تخمها سر باز کنند

توانایی چندین بار تولیدمثل میباشند .قلمرو توسط نرها

از النه محافظت کرده و سه مرحله از رفتار تهاجمی را در

محافظت میشود .ماده میتواند تا  6دوره در طول سال ،تخم

هنگام مواجه با گونه مهاجم از خود نشان میدهند که شامل

ریزي کند .فصل تخم ریزي از فروردین تا شهریور میباشد.

باال بردن باله هاي سینه اي و عقبی ،انتشار اصوات و تعقیب و

نرها در شروع فصل تخم ریزي از آبهاي عمیق به مناطق کم

حمله کردن به گونهي مزاحم میشود .مشاهده شده است که

عمق مهاجرت میکنند .نرها از النهها و تخمها و الروهاي تازه

گاوماهی به آرامی در النهها حرکت کرده و تخمها را همگونه-

هچ شده محافظت میکنند .اندازه تخمها  4میلی متر است.

خواري میکند .ماهی به بوي تخمهاي هم گونه جذب میشود

مادهها در یک تا دو سالگی به بلوغ میرسند در حالیکه نرها

و قادر است بوي تخمهاي همگونه و غیر همگونه را از طریق

در  3تا  4سالگی به بلوغ میرسند ( .)13قبل از تولید مثل،

حس بویایی تشخیص دهد ( .)16عالئم شنیداري ،دیداري و

نرها النه اي را در زیر بستر سخت حفر کرده و با بالههاي خود

بویایی می توانند جذب بین نرها و ماده را تسهیل کنند .هر

النه را تا  10روز قبل از تخمریزي باد میزند .در طول این

چند که عالئم دیداري میتوانند دائمی باشند .درتجربیات

دوره ي پیش تخم ریزي ،نرها ترشحاتی را بر روي سقف النه

آزمایشگاهی ،هر دو نوع نر و ماده گاوماهی اصوات گونهي نر

میمالند که ممکن است مانع از ورود ماده به النه شود .در

که از طریق میکروفون پخش گردید ،پاسخ دادند که نشان

طول تولید مثل ،نرها و مادهها مکررا خود را به حالت وارونه

دهندهي وجود عالئم شنیداري است ( .)17رنگ نرها قابل

بر روي تخمها بخوابند یا اسپرم را بر

تشخیص هستند (رنگی) ،وقتی در میان چندین گونه مختلف

روي سقف النه پراکنده کنند .وارونگی مادهها بسیار متداولتر

قرار میگیرند ،براي مادهها قابل توجهتر هستند .طبیعت

است و مدت زمان بیشتري طول میکشد و معموال چندین

جنسی پایین نرها با رنگهاي خالدار در چندین جمعیت

ماده پشت سر هم در یک النه تولید مثل میکنند (.)14

مشاهده شده است و احتماال یک استراتژي تخمماهی کتانی

در میآورند تا بتوانند

نمایش دهد .مرتبط با اندازه بدن نرها کتانی ،تستهاي بزرگتر
قابل توجهی دارند و میزان اسپرم بیشتري نسبت به نرها سیاه
تولید میکنند که یک سرمایهگذاري بزرگتري در نمونههاي
فرعی دارند .میزان والدین براي نرها کتانی ،یک عمکردي از
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مرحله تهاجم خواهد بود .نرها والدینی در مناطق رنگی جدید

انگلهاي جدیدي به عنوان گونههایی که تعداد آنها افزایش

مورد توجه قرار میگیرند ،در جایی که رقابت مادهها بدلیل

مییابد ،ثبت میشود .گونههاي دیگري ،اگرچه اخیرا به عنوان

تعادل موقعیت آشیانه در دسترس کمتر توصیه میشود .وقتی

دستهاي از انگلها در لهستان معرفی شدند؛ اما در آمریکاري

جمعیت رشد میکند ،موقعیت آشیانهاي ممکن است یک

شمالی یک انگل بالغ براي تطبیق ضعیف آشکار میشود .کرم

فاکتور محدود باشد و رقابت ماده /ماده افزایش یابد،

سوراخ دار ،گروه انگل بسیار معمولی از گاوماهی هستند ،اما

تکنیک نرها جایگزین پرطرفدار میشود .نسبت جنسی ماهی-

کرم نواري و کرمخاردار از گروههاي دیگري هستند که بطور

هاي گاوماهی براي تفاوت میان جمعیتهاي دسته بومی و

معمول یافت میشوند .گاوماهی بزرگتر و مسنتر اغلب بیشتر

معرفی شده آشکار میشوند .در جمعیت معرفی شده،گاوماهی،

از ماهیهاي جوانتر دچار انگل میشوند ،ولی شیوع و فراوانی

بطور ویژه (البته نه همیشه) در تعصب نرها هستند (.)18

انگل در آنها اصوال کمتر است .نتیجه انگلها بر روي گاوماهی
هنوز هم مطالعه میشود این هنوز شناخته نشده است که
چگونه انگل گاوماهی بارگذاري شده ممکن است بر روي
ماهیهاي گاوماهی اثر بگذارد ،اگرچه آنها یک پیوستگی
ضعیفی میان میزان خوردن گاوماهی و Contracaecum
 spبرقرار میسازند .گاوماهی همچنین به عنوان میزبان
شناخته شدهاي براي ویروسهاي ( VHSVباعث بیماري
خونریزي پوزه میشود) در محیط دریاچه هستند .در حالیکه
هیچ مصرف حلقهاي میان ماهیهاي شکاري وجود ندارد ،ولی

شکل  -2گاوماهی ()15
)Figure 2- Gobidea (15

ویروس ( VHSVباعث بیماري خونریزي پوزه میشود) می-
تواند از طریق ب لعیدن یک طعمه آلوده به شکار منتقل گردد.
اهمیت گاوماهیان وقتی که به عنوان طعمه براي ماهیخوار

سن و رشد :سرعت رشد ماهیهاي گاوماهی خیلی تغییر پذیر

قرار داده میشود ،بیشتر میشود ( .)20تحمل گرما ،اکسیژن و

و مختص مکان هستند .منابع معتقدند که در تمامی سنین

شوري :گاوماهی گستره وسیعی از شرایط محل سکونت را

بجز سن صفر ( )0سالگی ،تعداد نرها بیشتر از مادهها هست.

بویژه براي فراهم اوردن موقعیت همه جانبه تحمل میکنند.

آنها نشان دادند که بدلیل آبهاي آزاد ،اندازه سنی در گستره

آنها تحمل شوري وسیع ،آبهاي دریایی ،آبهاي شور مزه و

بومی بزرگتر از دریاچه کانادا میباشد .گاوماهی مهاجم در

 ...را با یک گزارش تحمل شوري در محدوده  5-40نشان

دریاي بالتیک حد فاصل زندگی طوالنیتري (بیش از  6سال)

دادند .در آزمایشات البراتوري اخیر کشف کردند که ماهیهاي

دارند و اندازه سنی بزرگتري نسبت به اندازه جمعیت

گاوماهی در مدت  48ساعت تحت شوري  30میمیرند .این

ماهیهاي گاوماهی دارند .بعالوه پیشنهاد میشود که اندازه

آزمایشات پیشنهاد میکنند که امروزه ،قوانین مبادله آب

آنها در آبهاي شور بزرگتر است .با اینحال ،تفاوت قابل

ماسهایی ،در طول تانکهاي ماسهاي با آب اقیانوس بمدت 5

توجهی در اندازه سنی هردو منطقه رخ میدهد ( .)19انگلها

روزه پر میشوند و ممکن است در آینده واقعه معرفی ماهی-

و بیماريها :جانوران انگلی ازگاوماهی در هر دو دسته بومی و

هاي گاوماهی را متوقف سازد .شوري اقیانوسی ،مناسب بنظر

مهاجم شده ،تحت مراقبتهاي جدي قرار میگیرند .بیش از

میرسد ،زیرا ماهیهاي گاوماهی در سطح باالیی از شوري

 94گونه انگل براي ماهیهاي گاوماهی شناخته شده است ولی

( )6-40از آبهاي خزر دیده میشوند .گاوماهی همچنین

مروري بر وضعیت زیستی ،گستردگی و....
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قابلیت تحمل حرارتی وسیعی در محدوده  1- 30درجه

در حالیکه ماهیهاي نوجوان بیشتر در سنگها میباشند که

سانتیگراد را دارند ولی ترجیحا آبهاي گرم با بهینه انرژي در

این بدلیل این فرضیه است که ماهیهاي بالغ ،نوجوانان را از

محدوده  27درجه سانتیگراد تخمین زده شده است .وقتی که

محل سکونت خود بیرون میکنند .این فرضیه ممکن منطقی

گونهها کامال گسترده هستند و تراکم بیشتري در دریاچه

است اگرچه بطور کامال یکنواخت پشتیبانی نمیشود .محل

گرمتر ایري هستند و در کوچکترین گستره و کمترین تراکم

زندگی گاوماهی ممکن است با عمق و شدت گیاهان دریایی

اقیانوسهاي سرد قرار دارند ،این ممکن است بطور جزئی،

نیز همبستگی داشته باشد .مهاجرت ماهیهاي گاوماهی به دور

تفاوت اندک در موقعیت ماهیهاي گاوماهی عبور کرده از

از ساحل در طول دوره زمستان بیشتر رخ میدهد (.)15

توضیح دهد .محدوده باالتر از رشد مثبت در حدود 9- 28

روشهاي نمونهبرداري :روشهاي متعددي براي نمونهبرداري

درجه سانتیگراد تخمین زده شده است .گاوماهی قابلیت

این نوع ماهیها وجود دارد و مناسبترین روش به اهداف

تحمل سطح اکسیژن حل شده پایین را دارد ولی ممکن است

خاص از پروژه تحقیق بستگی دارد .روشهاي فعال ماهیگیري

که براي فرار از موقعیت هیپوکسیک ( )hypoxicتالش کنند.

به روش شوک الکتریکی  ،1تور عموري  ،2تور انداختن ،3

میزان محدوده آستانه مرگ بحرانی از  0-40تا  1-3میلی گرم

ماهیگیري با قالب  4و تستهاي دیداري  ( 5همرا با ماسک

بر لیتر تشخیص داده شده است و هیپوکسیاي پیشنهادي

اکسیژن یا بصورت فیلمهاي تصویربرداري شده از راه دور)

می تواند سرعت رشد را بوسیله هزینه فعالیتها محدود سازد.

انجام میشود .کولهپشتی و کشتیهاي یدککش در ماهی-

هیپوکسیا موسومی در دریاچهي ایري با نیمه اخیر تابستان

گیري به روش شوک الکتریکی میتواند براي صید موفقیت-

همپوشانی دارد و مدلهاي فعالسازي زیستی که پیشنهاد

امیز ماهیهاي گاوماهی در آبهاي شفاف و کوپه کرده،

میشود ،می تواند بوسیله کاهش عامل بالقوه سرعت رشد،

استفاده شود ،اگرچه این روشها نیاز به اپراتوري براي تمرکز

اثرات تاثیرگذاري بر روي کیفیت محل سکونت داشته

بر روي ماهیها و ته کشتیها دارد و ممکن است به واژگونی

باشد( .)21اولویت محل سکونت :تخم ،غذا و پوست گاوماهی

صخرهها نیز کمک کند .گاوماهی در هنگام ماهیگیري

در زیرخاک سخت و در محل سکونت صخرهاي فراوانتر می-

الکتریکی داراي جسم شناور نیستند .تورهاي ماهیگیري

باشد .آزمایشات متوالی در شرایط زندگی سخت با بدون

عمودي در نمونهبرداريهایی از محیطهاي صخرهاي ،خیلی

محافظ نشان داده شده است که محل سکونت باز (صخره یا

کم بازده هستند اما ماهیگیري با این روش در جاهاي کم

گل) در مقایسه با محل سکونت بسته و پناهدار (تخته سنگ و

عمق در محیطهاي صخرهاي قرار داده میشود و ماهیها در

سنگ فرش) ریسک خیلی زیادي براي شکارگري ایجاد می-

آن تجمع میکنند .تورکیسهاي در انتهاي کشتی جهت

کند .چندین بازدید زمینی از ماهیهاي گاوماهی کشف شده،

ماهیگیري موثر گاوماهی از محیطهاي کپه کرده مناسب است

خاکهاي صخرهاي را ترجیح میدهند .با این حال ،محلهاي

واین اغلب مفید است زیرا تورها ساالنه در شرایط صخرهاي

نرمتر بوسیله ماهیهاي گاوماهی قابل استفادهتراند و فراوانی

استفاده میشود و اطالعات ارزشمندي را ارئه میدهد .روش-

آنها در بعضی از محیطها ممکن است مشابه محیطهاي نرم

هاي دیداري مانند فیلمهاي تهیه شده با استفاده از ماسک

و سخت باشد .بنابراین محل سکونت گلی و سنگی براي

اکسیژن ،از روشهاي موثر براي مطالعات مقایسهاي میباشد و

تهاجم مقاومت ندارند و نبود محیطهاي سخت از مهاجرت

به عنوان روش مطلوب براي ارزیابی اندازه و تراکم ماهیهاي

ممانعت مینماید ،اگرچه بطور احتمالی ماهیهاي گاوماهی از
محلهاي نرم قبلتر از سخت مستعمره میشوند .در
دریاچههاي مورد مطالعه ماهیهاي بالغتر در صخرهها بودند

1- electrofishing
2- kick seining
3- trawling
4- angling
5- visual assays
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گاوماهی در انواع گستردهاي از محیطها میباشد .همچنین

میشوند و احتماال تفاوتهاي مشاهده شده در محیط زندگی

ماهیگري با قالب و تورهاي ماهیگیري به عنوان موثرترین

ماهیهاي گاوماهی بومی و تراکم آنها در برخی موقعیتها را

روشها براي تهیه نمونههایی از محیطهاي غیر کوپه شده

توضیح دهند .بررسیهانشان میدهد که گاوماهی چندین گونه

میباشد .همچنین روشهاي دیگري جهت تخمین شدت

را که حفاظت ناامنی داشتند را تهدید کردندو در چندین گونه

بزرگی ماهیهاي گاوماهی از طریق بازدید ماهیگیري تاسیس

کانون بحران ایاالت آنتاریو بوده است ( .)24طعمه :گاوماهی از

شده است .روشهاي قدیمی شامل لوازم آبنوس  ،1دامهاي

طریق خیلی از گونهها تغذیه میکنند که شامل جانوران شناور

کیسهاي و نخ قالب ماهیگیري میباشد و تاثیر آنها هنوز

در دریا ،بیمهرگان ته دریا ،ماهیهاي کوچک و تخمهاي و

جاي بحث دارد .روش لوازم آبنوس و روشهاي مشابه آن

کرم حشرهاي از ماهیهاي بزرگتر

میباشد .عادتهاي

(سوزن حلقه اي ،سوزن خم ،سوزن تیوبی و سوزن ویندرمیر)

غذایی به وسیله محل سکونت ،زمان روز و سال و اندازه بدنی

وقتی که با روشهاي نوین مقایسه میشود ،به عنوان روش کم

ماهیها تحت تاثیر قرار میگیرند .مطالعات نشان میدهد که

بازده تلقی میشود .در مقابل ،روش اسباب آبنوس به عنوان

 %50از صدفهاي خوراکی مصرف شده توسط ماهیهاي

روش موثر در بدام انداختن ماهیهاي گاوماهی در طول دوره

گاوماهی بصورت  %50کامال بلعیده شده له میشوند .دارند،

تابستان پیدا شده است ( .)22اثر ات اکولوژیک :گاوماهیان،

عادتهاي غذایی که بطور انتخابی پیشنهاد میشوند ،نشان

مولفه سازندهاي از بافتهاي غذایی دریاچه برزرگ لورنتیان و

میدهند که بزرگترین اولویت براي صدفهاي دریایی 8-11

دریاي بالتیک هستند که این بواسطه فراواي توزیع و

میلیمتر میباشند .در محلهاي سکونت ایستابی ،اگرچه،

گستردگی آن میباشد .گونهها هر دو اثر مثبت و منفی را

خرچنگها داراي بیشترین درصد جرمی از عادتهاي غذاي

برروي گونههاي مختلف دارند که از طریق رقابت ،شکار شدن

گاوماهی میباشند .در جریانها ،عادتهاي غذایی بطور ویژه

و آذوقه مشروط میباشد ( .)23رقابت :گاوماهی با گونههاي

بوسیله بیمهرگان زیردریایی غیر صدفی برجسته میشوند.

زیادرقابت میکنند ،توانایی حسی گونههاي بومی با وجود

بطور مثال تنوع غذایی میان جمعیتها نشان میدهد که

اندامهاي پوستی سطحی ماهیهاي گاوماهی قابل مقایسهاند.

گاوماهی ،این توانمندي را دارند که خود را با منابع غذایی

منابع غذایی مشرف گاوماهی در آزمایشات البراتوري به گونه-

محل سکونت خود وفق دهند و به آسانی پتانسیل تهاجم

هاي بومی پیشنهادي ،رقابت منابع را تحمل میکنند .مداخله

گونهها را دارند .گاوماهی در طول روز با عادت غذایی بر پایه

تخم ماهی بوسیله آزمایشات البراتوري نشان داده میشوند که

برنامه غذایی ،تغذیه میکنند .برخی از غذاها در روز و بعضی

ماهیهاي گاوماهی به امنیت النهاي ماهیهاي دیگر حمله

به ه نگام عصر و برخی از حشرات در شب مصرف میشوند.

میکنند و النههاي آنها را اشغال میکنند و رنگ آمیزي تخم

اهمیت ترکیبات مختلف از عادتهاي غذایی متنوع به اندازه

ماهیهاي سیاه را تغییر میدهد و موجب کاهش ماهیهاي c.

بدن ،تعادل وزنی بستگی دارد (.)25

 bairdiiمیشوند .همچنین جایگزینی گونهها بومی بوسیله

شکارگرها :بدلیل فراوانی و موقعیت گسترده ،گاوماهی یکی از

آزمایشات البراتوري پشتیبانی میشوند که

ماهیهاي

آیتمهاي مهم آذوقه و تغذیه براي خیلی از گونههاي

گاوماهی به گونههاي دیگر تهاجم میکنند و انها از پناهگاه

دریاچههاي بزرگ و دریاي بالتیک بشمار میآیند .سطح

خارج مینمایند ،شمارشگر سرعت براي پیدا کردن محل

شکارگريها مربوط به کنترل فراوانی گاوماهی میباشد.

سکونت متداول که چالشهاي شکستی را در کشمکشهاي

فراوانی از سال  2004تا  2008میالدي در دریاچه ایري

مرزي ،باقی میمانند .این مکانیسمها در آزمایشات مشخص

کاهش یافت .گاوماهی میتوانند با تراکم عددي باالتري نسبت
به سایر ماهیهاي ته آبی بومی برسند که اغلب آنها براي

1- Minnow traps
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شکار شدن مستعدتر میسازد .شکارگرها با اعتماد باالتري به

گاوماهی ممکن است براي  P. auritusدر دریاچه بزرگ که

گاوماهی ،نشان دادند که یک افزایش در متوسط در تخمها

جزء اولیه از عادت غذایی در چندین موقعیت دریاچه بزرگ

وجود دارد در حالیکه شکارگرها با اعتماد کمتري به ماهی-

هستند ،مفید باشد .این گونه ممکن است نسبت به گونههاي

هاي گاوماهی نشان دادند که هیچ تمایلی وجود ندارد .این

 P. auritusو  M. dolomieuبطور مستقیم تحت فشار

پیشنهاد میشود که یک مزایا براي تغذیه بر روي گاوماهی

آرام شکارگري به عنوان مصرف ساالنه پرندگان در طول دوره

ممکن است بدلیل فراوانی آنها و کاهش هزینه انرژي براي

ماهیهاي باشند .برعکس گاوماهی میتوانند براي اثرات باال و

بدام انداختن و گرفتن گاوماهی نسبت به طعمههاي میان

پاین بر روي ماهیهاي گاوماهی بومی در جریانهاي

دریایی متنوع باشند .گاوماهی با ماهیهاي ته دریایی بومی

طوالنی تر تشویق شوند ،البته اگر جمعیت افزایش یابد .مصرف

قابل مقایسه اند ،اگرچه تراکم انرژي در زمان  ،مکان متنوع

گاوماهی میتواند موجب افزایش سرعت انگل شود.

است ،احتماال بدلیل گوناگونی در انواع طعمهها که شامل

آالیندهها و چرخهها :دریاچههاي بزرگ گاوماهی ممکن است

غذاهاي  dreissenidsبا انرژي کمتر میباشد .دوگونه از مار

تجمع مواد سمی (جیوه ،پلی کلروبیفنیلها ( )PCBو

ماهیهاي براي شیفت برنامه غذایی به سمت گاوماهی مفید

نفتالنها ( )PCNبه سطوح باالتري از بافت غذایی تسهیل

گاوماهی شامل طعمه اولیه از دو

کنند .مدلهاي پیشنهادي سطوح  PCBدر سن  3سال

مارماهیهاي شمال  Nerodia sipedonو مار ماهیهاي

گاوماهی گستره اي بین ماهی که براي خوردن یک چند دفع

 Nerodia sipedon insularumدریاچه ایري ،با حضور

در ماه ایمن هستند  0تا  25میلیگرم بر کیلوگرم و نخوردن

ماهیهاي گاوماهی بیش از  %90از برنامه غذایی اخیر بودند.

آستانه پیشنهاد شده توسط آژانس حفاظت محیط زیست

در مارماهیهاي دریاچه ایري ،سرعت رشد سریعتر و اندازه

آمریکا استانداردهاي مشاوره ماهی ( .)2010با این حال نقش

جسمی بزرگتر پس از استقرار ماهیهاي گاوماهی مشاهده

بالقوه گاوماهی به عنوان بردار آالینده موضوع خیلی از بحثها

میشود .محل سکونت غذایی این مارها ،ماهیهاي گاوماهی را

قرار گرفته است ،با تعدادي از مطالعات پیشنهاد شده که

بطور متناوب آیتم روبه رشد میسازد .این تخمین زده میشود

گاوماهی تجمع سموم مربوط به ماهیهاي شکار (-2006

که مارماهیهاي دریاچه ایري  200-3000ماهیهاي گاوماهی

 )2011-2008-2007را افزایش میدهد .و مطالعات دیگر

مصرف میشوند ،اگرچه این بعید است که از اثرات محلی

مخالف این را نتیجه گیري کردند .براساس یافتهها ،گاوماهی

جمعیت ماهیهاي گاوماهی بیشتر باشد (.)26

احتماال در افزایش بازیافت فلزات سنگین در مقایسه با سطوح

اثرات شبکه غذایی :گاوماهی ،در بسیاري از سیستمهاي

تاریخی ،اما بازیافت سطح غذایی تجمع زیستی  PCBو

تهاجمی به اندازه جمعیت بزرگی رسیدند ،اغلب بدلیل تعییر

PCNها بطور گسترده متغیر است و بیشتر به سطوح آلودگی

ورود در شبکههاي غذایی میباشد .در دریاچه بزرگ و دریاي

رسوبی محیطی وابسته است (.)27

بالتیک ،فراوانی ماهیهاي گاوماهی موجب افزایش موفقیت

مدیریت :گاوماهی خیلی فراوان و گسترده است در سیستم-

بعضی از پرندگان ماهیخوار شده است .در دریاي بالتیک

هایی مثل دریاچههاي بزرگ  Laurentianو دریاي Baltic

افزایش زیاد ماهیهاي گاوماهی در موقعیت بزرگ پرورش

تالشهایی به منظور ریشه کن کردن انجام دادند .این امکان

بدلیل یک افزایش دوبرابري بزرگتر در تعداد آشیانهها از سال

براي کاهش تراکم گاوماهی محلی وجود دارد .اما این امر

 1999تا  2003میالدي میباشد .در این موقعیت ،ماهیهاي

احتماال نیاز به یک تالشهاي مستمر بزرگ بر روي مقیاس

گاوماهی شامل  %95از برنامه غذایی بودند .پیش از نیمدوره

شیالت تجاري دارد .بنابراین تالشهاي مدیریت به سمت

زمانی دو گروه ماهیخوار در اندازه کاهش یافت .همچنین

مهاجمان آبی در صورت کلی و همچنین تشخیص سریع و

میباشند .امروزه
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اعظمی و همکاران

تالشهاي ریشه کن کردن در سیستمهاي کوچکتر متمرکز

که بطور متوسط اندازه گیري سخت دارند تخریب میشوند اثر

شده است .کنترل این گونه با استفاده از موانع الکتریکی و

اقتصادي مستقیم گاوماهی با ماهیگیري تفریحی در ارتباط

بازداشتن از حرکتهاي طوالنی (جهت انتقال به

است بسته به هدف گونهها گاوماهی با ماهیگیران تفننی از

اکوسیستمهاي دیگر) و استفاده از همین موانع جهت در

ماهیگیري بدلیل شکار مکرر به عنوان گرفتن (با تور) ممانعت

اختیار قر ار دادن این ماهی به عنوان طعمه زنده ،که ممکن

میکند .اثرات اکولوژ ي گاوماهی قطعا منفی است اما ارزیابی

است از گسترش آن جلوگیري کند (.)28

اقتصادي به تعیین هزینههاي این خسارت نیازمند است.

نیاز پژوهشهاي آینده :تحقیقات اضافی در چندین ناحیهي

گاوماهی خوراک و علوفه غدا براي گونههاي ماهیهاي نوجوان

مر بوط به گاوماهی نیاز است ،ادامه تحقیقات براي درک بهتر

را تهی میکنند .نابود کردن ماهی بومی benthivorous

اثرات سطح اکوسیستم شامل تحقیق دربارهي انرژي مسیر

تنوع را کاهش میدهد گونههاي به خطر افتاده را تهدیدمی-

جریان با در نظر گرفتن اساسی شیالت مهم در گاوماهی

کند و آالیندههاي زیستی مثل جیوه با مصرف ماهیها

سیستمهاي شکار نیاز است .همانطور که گاوماهی همچنان به

بوسیلهي انسانها انتقال میدهد و انتشار بوتولیسم وابسته به

گسترش دامنهي خودش به حوضه آبریز رودخانه میسی سی

نوع را افزایش میدهد (.)30

پی ادامه می دهد .تحقیقات براي پیش بینی اینکه چطور

نتیجه گیري و راهکارها :گاوماهی بطور فزایندهاي به عنوان

گاوماهی در این سیستم اثر میگذارد که براي تعیین اینکه چه

گونههاي مهاجم در سطح جهان شناخته شدهاند .چندین

اقدامات پیشگیرانه باید انجام شود نیاز است .ارزیابی گسترده

فاکتور موجب نگرانی میشود اول گاوماهی اغلب یک نقش

از مناسب بودن زیستگاه نیمه مطلوب (باتالق ،نرمی زیر الیه

مهم در شبکههاي غذاي اکوسیستم شکار بازي میکند .خیلی

شوري اقیانوس) براي گاوماهی همچنین نیاز است .تحقیقات

تهاجمی است و اغلب گونههاي غالب در اعماق نزدیک ساحل

اخیر نشان میدهد که گاوماهی در چنین محیطهایی زندگی

ساکن هستند .به عنوان یک نتیجه آن اغلب اثر بسیار درنده و

میکند اما معلوم نیست که چطور گاوماهی یک تهدید قانونی

رقابتی بر روي ماهیهاي بومی و بی مهرگاه دارد .عالوه بر این

براي این سیستم وانمود میکنند .به عنوان رشد جمعیت،

گاوماهی یک متخصص  dreissenidبه همراه صدف میباشد

گاوماهی استفاده خودش از زیستگاه نیمه مطلوب ممکن است

 27و  63درصد از رژیم غذایی براي کمتر از  70و بیشتر از

افزایش بدهد .پژوهش جهت درک بهتر اختالف بین گاوماهی

 70به ترتیب در دریاچههاي بزرگ است ،درحالیکه گاوماهی

و اینگونه و چطور آنها ممکن است با یکدیگر در تعامل باشند

مناطق بدون  dreissenidحمله خواهد کرد .توزیع و اثر

نیاز است .همچنین یک نیاز بزرگ براي ارزیابی اقتصادي

گاوماهی بوسیلهي حضور  dreissenidتهاجمی تسهیل بشود

هزینه تهاجم و تهاجم عمومی وجود دارد .گونه مهاجم اغلب

( .)31مهاجمترین گونههاي جهان و گونههاي مهاجم آبزي که

بطور چشمگیري بطور غیر مستقیم و مقدار غیر استفاده اثر

مضر باشند هستند و مشهورند به عنوان یک نمونه از این

میگذارد درحالیکه کاهش مقدار در استفاده مستقیم

زنجیره شبکه غذا شکار گاوماهی ممکن است اثر بازکردن قفل

ساده ترین است براي تعیین تغییرات غیرقابل توجه به استفاده

یک سهم تولید اعماق دریا که در بیومس  dreissenidجدا

غیر مستقیم و مقادیرغیر استفاده ممکن است در چشم پوشی

کرده است ،باشد .گاوماهی یک آیتم شکار مهم براي گونههاي

تلفات اساسی از استفاده و ضعیف ساختن تصمیمات مدیریتی

متعدد بومی و غیر بومی تبدیل شده است .و بنابراین اجازهي

آگاهانه را نتیجه دهد ( .)29هیچ مطالعهاي بر روي هزینههاي

این تولید ( و در برخی موارد آالینده) تا به کانال شبکهي غذا

اقتصادي گاوماهی در دریاچههاي بزرگ انجام نشده است

براي انواع مصرف کنندگان میدهد .گونه گاوماهی قادر به

اساسا دلیلی است که این گونهها بطور مستقیم مقدار استفاده

ساکن شدن یک رنج وسیعی از انواع دماي اکوسیستم آب

139

مروري بر وضعیت زیستی ،گستردگی و....

شیرین و آب لب شور است ،که تعامل دریاچههاي بزرگ و

شرقی  )U.S.Aاز آنجا که ماهیها سطوح اکسیژن محلول

کوچک و رودخانههاي بزرگ است .یک نرخ سریع توزیع

کمتري را در دماهاي سردتر تحمل میکنند ،دماهاي گرمتر

نگهداري ،انعکاس چندین بردار انتقال :آب باالست ،گسترش

می توانند اثرات هیپوکسی بر گاوماهی بیشتر نشان بدهد که به

باالي رودخانه به انشعابات دریاچههاي بزرگ بوسیلهي حضور

منظور محدود کردن پتانسیل نرخ رشد در دریاچهي Erie

سدها مانع خواهد شد ،اما گاوماهی میتواند راه خود را به

نشان داده شده است .در نهایت ،گسترش جهانی و اثر این

کمک انسانها بسازد و حرکتش بسمت باالي رودخانه در

گونهها به یک مجموعه تعامالت پیچیده در میان عوامل زنده و

حوضهي دریاچههاي بزرگ ادامه خواهد داد گاهی اوقات با

فاکتورهاي زیست محیطی بستگی خواهذد داشت .اگرچه عدم

همکاري انسان چیره خواهند شد .در صورت عدم تالشهاي

قطعیتهاي زیادي باقی میماند با توجه به اثرات توزیع نهایی

بین المللی براي حمل و نقل جهانی موجودات زنده در آب

و اکولوژي و اقتصادي گاوماهی یک گونه با نگرانی مدیریتی در

باالست سرتاسر ناحیههاي جدید جهان میتواند انتظار رود که

حال رشد طی قرنهاي آینده مواجه خواهد بود (.)34

در قرن آینده توسط گاوماهی مورد حمله واقع بشوند .آنها به

راهکارهاي جلوگیري از ورود گونههاي مهاجم شناسایی و گونه

وضوح در طول سفرهاي طوالنی در اقیانوسپیما میتوانند

را یاد بگیرید و فشارهاي اکولوژیکی و اقتصادي این گونه را

زنده بمانند ( .)32تبادل آب دراقیانوس باالست ممکن است به

آموزش ببینید که این یک شروع براي جلوگیري از انتشار

محدودیت گسترش بیشتر گاوماهی کمک کند .اما بسیاري از

آنهاست .با یادگیري تکنیکهاي موثر ،از گسترش گونههاي

کشتیها از مقرارات تبادل آب معاف هستند .با توجه به حمل

مضر جلوگیري نمایید .هرگز طعمهها را در زیستگاه متفاوت از

و نقل انسان (به عنوان مثال سطلهاي طعمه و چاههاي دایر)

زیستگاهی که آنها را جمع آوري کردید رها نکنیم ،و

پخش بشوند .توزیع نهایی و اثر گاوماهی بوسیلهي تغییرات

طعمههاي استفاده نشده را به جاي آب در سطل زباله بریزید.

آب و هوایی مربوط به فعالیتهاي انسان تحت تاثیر قرار

اگر یک گونه جدید در آبهاي متفاوت از زیستگاههاي

خواهد گرفت .مطالعات تغییرات آب و هواي گونههاي مهاجم

شناخته شده کنونی پیدا کردید ،به بخش منابع طبیعی محل

فرض کردهاند که تغییرات آب و هوایی میتواند گسترش

زندگی خود گزارش دهید.

گونههاي خاص را تسهیل و اثرات اکولوژي شان را تقویت کند،
بحث میکنند ،اعتقاد براین است که این در مورد گاوماهی
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