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چکیده
مطالعه حاضر به منظور مرور ویژگیهای زیستشناسی ،سیستماتیک ،پراکنش و حفاظتی گاوماهی کوتوله ()Trimmatom nanus
بهعنوان یکی از کوچکترین ماهیان جهان انجام شد .بررسی منابع نشان داد که این گونه گاوماهی دریایی بومی اقیانوس هند و غرب
اقیانوس آرام میباشد .گاوماهی کوتوله در سال  1981از مجمع الجزایر چاگوس ،مرکز اقیانوس هند ،توصیف شد .از مشخصههای بارز
این گونه میتوان به بدن نیمه شفاف و کمی نارنجیرنگ آن اشاره کرد .در این گونه طول استاندارد در مادههای بالغ به  8-10میلیمتر
میرسد .گاوماهی کوتوله بیشتر در صخرههای عمیق مرجانی در اعماق  5-35متری یافت میشود .در فهرست سرخ  IUCNبه عنوان
گونهای با حداقل نگرانی ارزیابی شده است.
کلمات کلیدی :صخرههای مرجانی ،کوچکترین ماهی ،پراکنش جغرافیایی
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گاوماهی کوتوله ( )Trimmatom nanusیکی از کوچکترین ماهیان دنیا

گاوماهی کوتوله ( )Trimmatom nanusیکی از...

رادخواه و همکاران

گاوماهیان ( )Gobiidaeبزرگترین خانواده ماهیان دریایی با
بیش از  2000گونه هستند ( .)Froese and Pauly, 2021این
خانواده در درجه اول در آبهای کمعمق گرمسیری و نیمه
گرمسیری ساکن هستند ،اما تقریباً در همه زیستگاهها از آب
شیرین تا عمق بیش از  500متر نیز یافت میشوند .گاوماهیان
در زیر الیههای مختلفی از گل و الی زیست میکنند و
صخرههای مرجانی بهویژه از گونههای گاوماهی غنی هستند
( .)Radkhah and Eagderi, 2020برخی از گاوماهیان تمام
دوران حیات خود را در آبهای شیرین میگذرانند ،برخی دیگر
نیز بین آبهای شیرین و محیطهای آب شور یا بین آبهای دریایی
و شور مهاجرت میکنند ( .)Larson and Murdy, 2001یکی
از نکات جالب در مورد این خانواده حضور کوچکترین ماهیها
(و مهرهداران) جهان در آن میباشد که مطالعه آنها را برای
بسیاری از محققان جذاب کرده است.
 Trimmatomیک جنس از گاوماهیان بومی اقیانوس هند و
غرب اقیانوس آرام است .این جنس دارای  7گونه شامل
،T. pharus ،T. offucius ،T. macropodus ،T. eviotops

 .)Pauly, 2021اعضای این جنس به دلیل اندازه کوچک ،مورد
توجه بسیاری از ماهیشناسان قرار گرفتهاندTrimmatom .
 nanusکه به عنوان گاوماهی کوتوله شناخته میشود ،در ابتدا
به عنوان کوچکترین مهرهدار جهان معرفی شد .در واقع ،این
گونه را اولین بار  Winterbottomو  )1981( Emeryاز مجمع
الجزایر چاگوس ،مرکز اقیانوس هند توصیف کردند
( .)Winterbottom, 2003گونه  T. nanusتا سال  2004به
عنوان کوچکترین ماهی و مهره دار شناخته شده بود ،اما کشف
گونه  ،Schindleria brevipinguisاین ماهی را به رتبه دوم
تنزل داد .بعدها کشف گونه ،Paedocypris progenetica
گاوماهی کوتوله را به رتبههای بعدی انتقال داد .در جدول 1
فهرستی از کوچکترین گونههای ماهی در جهان ارائه شده است.
با توجه به موارد مذکور ،مقاله حاضر به منظور مروری بر ویژگی
های زیستشناختی ،سیستماتیک ،پراکنش و حفاظت گاوماهی
کوتوله به عنوان یکی از کوچکترین ماهیان شناخته شده در
جهان ،نگارش یافت.

جدول  :1فهرست کوچکترین ماهیان جهان
گونه

خانواده

حداقل طول استاندارد

حداکثر طول استاندارد

Paedocypris progenetica

Cyprinidae

 7/9میلیمتر
؟
؟
 9میلیمتر
 8میلیمتر
 6/2میلیمتر
 6/5میلیمتر

 10/3میلیمتر
 9/5میلیمتر
 9/1میلیمتر
 11میلیمتر
 10میلیمتر
 50/2میلیمتر
 10میلیمتر

Leptophilypnion fittkaui

Eleotridae

Leptophilypnion pusillus

Eleotridae

Pandaka pygmaea

Gobiidae

Trimmatom nanus

Gobiidae

Photocorynus spiniceps

Linophrynidae

Schindleria brevipinguis

Gobiidae

گاوماهی

کوتوله

( nanus

Trimmatom

)Winterbottom and Emery, 1981
وضعیت سیستماتیک
این گونه به راسته گاوماهیشکالن ( )Gobiiformesو خانواده
گاوماهیان ( )Gobiidaeتعلق دارد .واژه  Trimmatomیک واژه
یونانی متشکل از  trimmaو  atosبه معنای خُرد و  nanusیک
کلمه وصفی بیانگر اندازه کوچک میباشد ( Winterbottom and
.)Emery, 1981; Froese and Pauly, 2021
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ویژگیهای ریختی
بدن این گونه نیمه شفاف و کمی نارنجی رنگ است .حدود 12
نوار افقی با رنگ نارنجی تیره در پهلوهای بدن این ماهی قرار
دارد .لکههایی به رنگ قهوهای تیره نیز روی بدن ،باله پشتی و
غشای باله مخرجی مشاهده میشود (;Winterbottom, 2003
 .)MNPH, 2013در این گونه ،خارهای باله پشتی (کل)6-7 :؛
شعاعهای نرم باله پشتی (کل)8-9 :؛ خارهای باله مخرجی1 :؛
شعاعهای نرم باله مخرجی 8-9 :عدد میباشد (شکل )1

Downloaded from ornamentalaquatics.ir at 10:56 +0330 on Sunday November 28th 2021

مقدمه

 T. zapotes ،T. sagmaو  T. nanusمیباشند ( Froese and
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شکل  :1گاوماهی کوتوله (( .)Trimmatom nanusطول استاندارد:
 8میلیمتر) ()Froese and Pauly, 2021

زیستشناسی
گاوماهی کوتوله بیشتر در در اعماق  3-35متری صخرههای
عمیق مرجانی یافت میشود .مناسبترین عمق برای زیست این
گونه  20-30متر میباشد ( Winterbottom and Emery,
 .)1981; Allen and Erdmann, 2012اگرچه این ماهی در
صخرههای مرجانی جزایر و سواحل قارهای مشاهده شده است،
اما حضور آن در این محیطها نسبتاً نادر است .این ماهی قادر
است که دمای آب  17/99-33/14درجه سانتیگراد تحمل کند
و مناسبترین دما و شوری آب برای این گونه بهترتیب -25/28
 22/94درجه سانتیگراد و  psu 33/04-36/52متغیر است
(.)MNPH, 2013
رژیم غذایی این گونه ،مانند بسیاری از گاوماهیان صخرهای
Predorsal scales
(کشوری در جنوب غربی اقیانوس آرام( Solomon Islands

1

پراکنش جغرافیایی
گونه  T. nanusدر هند و غرب اقیانوس آرام یافت میشود
(شکل  .)3در اقیانوس هند ،از مجمع الجزایر چاگوس و مالدیو
( ،)Randall and Goren, 1993موریس و جزایر مرکزی
اقیانوس هند گزارش شده است ( Allen and Erdmann,
 .)2012دامنه پراکنش این گونه در غرب اقیانوس آرام ،از
اندونزی و پاپوآ غربی به سمت شرق تا مِالنِزی ،تونگا ،والیس و
فوتونا و پُلینِزی فرانسه (مجمع الجزایر) ثبت شده است.
همچنین حضور آن از سمت شمال به فیلیپین ،پاالئو ،کیریباتی
و از سمت جنوب به استرالیا (صخرههای میدلتون و الیزابت،
صخرههای دریای تیمور و دریای مرجان) محدود میشود
( Larson and Murdy, 2001; Allen and Erdmann,
 .)2012; Larson, 2016محدوده بومی این گونه استرالیا،
قلمرو اقیانوس هند ،فیجی ،پُلینِزی فرانسه ،هند ،اندونزی،
کیریباتی (جزایر گیلبرت) ،مالدیو ،موریس ،میکرونِزی ،ایاالت
متحده نائورو ،کالدونیای جدید ،پاالئو ،پاپوآ گینه نو ،فیلیپین،
جزایر سُلیمان ،2تیمور شرقی (تیمور-لسته) ،تونگا ،وانوآتو،
والیس و فوتونا میباشد (.)Larson, 2016
وضعیت حفاظتی
گونه  T. nanusدر فهرست سرخ اتحادیه بینالمللی حفاظت از
طبیعت ( )IUCNبه عنوان گونهای با حداقل نگرانی ( 3)LCذکر
شده است.

Least Concern-LC

3

2
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(.)Froese and Pauly, 2021
اولین خار باله پشتی کمی دراز و کشیده شده است .سه شعاع
ابتدایی باله شکمی منشعب شدهاند .پنجمین شعاع باله شکمی
غیرمنشعب است .پنجمین شعاع باله شکمی نیز غیرمنشعب
است .فلسهای پیش باله پشتی 1وجود ندارند .نواحی لب و
سرپوش آبششی فاقد فلس هستند .در این گونه طول استاندارد
در مادههای بالغ به  8-10میلیمتر میرسد ( Randall and
 .)Goren, 1993; Froese and Pauly, 2021بزرگترین
نمونه به طول استاندارد  10/2میلیمتر از نوک فک باال تا انتهای
اسکلت باله دمی اندازهگیری شده است ( Winterbottom,
 .)2003عمق بدن این گونه تقریباً  16/4درصد از طول کل بدن
است .این گونه دارای چشمهای بزرگ به قطر تقریباً 42/4
درصد طول سر میباشد (.)MNPH, 2013

متشکل از سختپوستان پالنکتونی است که با جریان غالب آب
روی صخرهها پراکنده میشوند ( ;Winterbottom, 1989
 .)2003ماهیان ماده هنگامی که به حدود  8/7میلیمتر
میرسند ،آماده تخمریزی میشوند)2003( Winterbottom .
بیان کرد که نمونهای از ماهیانی که در این اندازه قرار داشتند،
دارای تخمهای ریز و رسیده بودند که قطر آنها در حدود 0/25
میلیمتر بود .در سال  ،2012حضور  T. nanusدر آتول مرجانی
دونگشا ( )Dongsha Atollدر تایوان گزارش شد ( NPT,
 .)2012در شکل  2چشماندازی از آتول مرجانی دونگشا به
عنوان یکی از زیستگاههای  T. nanusنشان داده شده است.
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)NPT, 2012( Chen Yi Xiong : عکاس. چشماندازی از آتول مرجانی دونگشا در تایوان:2 شکل

 نواحی زردرنگ نشان دهنده حداقل حضور گونه و نواحی قرمز رنگ احتمال باالی.)Trimmatom nanus(  نقشه پراکنش گاوماهی کوتوله:3 شکل
.)Aquamaps, 2021( حضور گونه را نشان میدهد

distribution maps for Trimmatom nanus, with

منابع
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Midget dwarfgoby, Trimmatom nanus, one of the smallest fish species in the world
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Abstract
The present study was conducted to review the biological, systematic, distribution and conservation
features of the midget dwarfgoby, Trimmatom nanus as one of the smallest fish in the world. Studies
have shown that this marine goby is native to the Indian Ocean and the western Pacific. Midget
dwarfgoby was described in 1981 from the Chagos Archipelago, the center of the Indian Ocean.
Distinctive features of this species are having a semi-transparent body and slightly orange-colored.
This species has a standard length of 8-10 mm in adult females. The midget dwarfgoby inhabits
mostly in deep coral reefs at depths of 5-35 m. This fish species is considered in the IUCN Read List
as a species with Least Concern (LC).
Keywords: Dwarf goby, Coral reefs, Smallest fish, Geographical distribution

