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چکیده
ویژگیهای ریختی در مطالعات آرایهشناسی ماهیان ابزاری کارآمد میباشد .جمعیتهای سگماهیهای جویباری
سفیدرود ( )Oxynemacheilus bergianusدر رودخانههای مختلف حوضهه دریاچهه نمه

تفهاوتههای ریختهی

باالیی را در شکل بدن نشان میدهند ولی این تغییرات توسط روشهای معمول ریختسنجی سنتی و ویژگیههای
شمارشی قابل بیان نمیباشد .از این رو تحقیق حاضر با هدف مقایسه ویژگیهای ریختی جمعیتهای این گونهه در
رودخانههای حوضه دریاچه نم

(قمرود ،رودخانه کردان و جاجرود) با استفاده از روش ریخت سنجی هندسهی

به اجرا درآمد .نتایج آنالیز  CVAبا ارزش  Pحاصل از آزمون جایگشت تفاوت معنیداری را بین الگوی شهکل بهدن
جمعیت های مورد بررسی نشان داد .براساس نتایج اعضای جمعیت رودخانه قمرود بواسطه داشهتن سهر و سهاقه
دمی درازتر و کم عمق و جایگاه قدامی باله پشتی از دو جمعیت دیگر قابل شناسایی بودنهد .جمعیهت کهردان نیهز
بواسطه باله مخرجی عقبیتر و موقعیت قدامی باله سینهای و جمعیت رودخانه جاجرود بواسطه عمق بیشهتر سهر
و بدن از یکدیگر تفکی

شدند.

واژههای کلیدی :ریختشناسی ،شکل بدن ،آرایهشناسی ،حوضه دریاچه نمک.

 -9مقدمه
مطالعه ویژگیهای ریختی باا هادط قه اهبنادی ماهااان

 .)al., 2014از جمله مشاکت

همواره مورد توجه ماهیشناسان باوده اسات ( Randall

گونههای آب شارین ایران بهویژه سا ماهااان جویهااری

 .)and Pyle 2008; Simon et al., 2010ویژگایهاای

( )Nemacheilidaeنامشااخب بااودن وضااعات آرایااه

ریختی اهمات باالیی در شناسایی ،ساستماتاک و شناخت

شناختی آنها است .وضاعات آرایاهشاناختی سا ماهااان

ویژگایهاای زیساتی مااهیهاا دارد ( ;Bohlen, 2008

جویهاری  Nemacheilidaeتوسط) Coad (2015بازبانی

Vatandoust and Eagderi, 2015; Mafakheri et

زیادی را ناااز باه

*نویسنده مسئول

در شناساایی و حظا ات

شده است؛ ولی در این بازبانی سواال
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و مت اق اند وجود دارد .بخاش پشاتی و بااالیی

پاسخ دادن اعتم نموده است .اعضای این خانواده با شش

تارهرن

جاااانم شااااامل،Sasanidus ،Oxynoemacheilus :

پهلوها دارای رن

متمایل به نارن ی است ،قسمت پائانی

 Turcinemacheilus ،Paraschistura ،Paracobitisو
 Triplophysaدارای تنوع باالیی میباشاند ( Prokfiev,

پهلوهااا بااه رنا

یااا سااظاد دیااده میشاود

زرد کمرنا

(.)Coad, 2015

;2009; Jouladeh-Roudbar et al., 2015
Mousavi-Sabet et al., 2015; Freyhof et al.,
.)2016
در این بان جنم  Oxynemacheiliusبا  90گونه دارای

(.)Swain and Foote, 1999; Nicieza, 1995

باشترین تعداد گونه میباشد که الهته هنوز وجاود برخای

بهمن ور شناخت ساختار ذخایر یک گونه و تعاان جایگاه

از گونااههااای آن در آبهااای ایااران تایا اد نشااده اساات

آرایه شناختی ،مشخب کاردن ایان تظااو هاا ضارور

تراارا

هااادرولو یکی ،زیسااتی و م اطاای امااری معمااوخ اساات

( ;Coad, 2015; Jouladeh-Roudbar et al., 2015
 .)Freyhof et al., 2016از بااان اعضاااای جااانم

داشااته و ماایتوانااد بااهشااناخت رونااد تکاااملی آنهااا در
زیستگاههای مختلف کمک نماید .بهدنهاخ تاتش نااموف

 ،Oxynemacheiliusساا ماااهی جویهاااری سااظادرود

بهمن ور کمی کردن تظاو های ریختی مشااهده شاده در

 Oxynoemacheilus bergianusباارای اولااان بااار از

بان جمعااتهاای مختلاف گوناه سا مااهی جویهااری

رودخانه سظادرود (حوضه دریای خزر) توصاف شد ولی

سظادرود  O.bergianusدر حوضاه دریاچاه نماک ،کاه

بهتدریج حضور آن در دیگر حوضههای آبی داخلی ایاران

) Coad (2014احتماخ تظاو

شامل حوضههاای نماک و دریاچاه ارومااه نااز گازارش

گونهای آنها را باان نماوده

بود ،مطالعه حاضر باا هادط آشاکار کاردن تظااو هاای

گردید که باانگر پراکنش نسهتاً باالی آن میباشد ( Coad,

ریختی جمعاتهای این گونه در حوضه دریاچه نماک باا

 .)2015این جمعاتها تظاو های ااهری زیاادی را در

اساااتظاده از روش ریخاااتسااان ی هندسااای و معرفااای

شکل الگوی بدنشان نشان مایدهناد ولای ایان ترااارا

ویژگیهای ریختی جمعااتهاای ایان گوناه در حوضاه

توسااط روشهااای معمااوخ ریخااتساان ی ساانتی و

دریاچه نمک به اجرا درآمد.

ویژگیهای شمارشی قابل باان نمیباشد.
ویژگیهای ریختی س ماهی جویهاری سظادرود عهاار

 -2روشها

است از باله پشتی با  3شعاع سخت و  8شاعاع نارم ،بالاه

تعااداد  68نمونااه ساا ماااهی جویهاااری سااظادرود،

مخرجی با  3شعاع سخت و  5شعاع نرم ،باله سانهای باا

 O.bergianusاز رودخانههاای قمارود ( N:34°39, E:

 1شعاع نرم و باله لگنی با  6-7شعاع نارم .در ایان گوناه

 26( )49°58قطعه) ،کاردان (')E: 50° 49', N: 35° 56

بالههای لگنی بهانادازه ضاخامت قاعاده بالاه از یکادیگر

( 20قطعاه) و جااجرود ('22( )E: 51°44', N: 35°39

فاصله دارند .باله دمی آن حالت دوشاخه دارد و لب پایان

قطعه) از حوضه دریاچه نمک باا اساتظاده از الکتروشاوکر

آن دارای بریدگی است .پهلوها دارای فلمهای کاوچکی

صاد و پم از باهوشی در م لوخ گل ماخک ،در فرماالان

هستند .خط جانهی ت ریهاً کامل در پهلوها نمایاان اسات و

بافری تثهات شدند .ساسم از ساطن نامارپ چا

مسار خط جانهی تا انتها بدن دارای فارو رفتگای خظاظای

آنهاا

تصاویر دو بعدی تهاه و تعداد  95ن طه لندمارک بار روی

است ،باله دمی به قور مشخصی دو شاخه است .پهلوهای

هر کدام از آنها تعریف و رقاومی گردیاد (شاکل  .)9باه

ایاان گونااه دارای چناادین خاااخ خاکسااتری تاااره نااامن

من ور حذط اثرا

میباشد ،در بخش پشاتی لکاههایی باه شاکل مربا کاه
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در جمعااتهاا باه دالیال مختلاف اکولاو یکی،
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جهت) از آنالاز پروکراسات در نارمافازار PAST Ver.

شکمی -32 ،ابتداییترین نقطه ااعده باله سینهای -31 ،نقطه پایین

 2.17cاستظاده گردید ( )Rohlf, 2001و سسم دادههاای

شکاف سرپوش آبششی -31 ،نقطه لبه پایینی سر در امتداد مرکاز
چشم و  -31ابتداییترین نقطه شروع جفت سبیلک زیرین.

حاصل از شکل بدن توسط آنالازهای چند مترااره ت زیاه
همهستگی کانونی ( )CVAبا ارزش  Pحاصال از آزماون

 -1نتایج

جایگشاات ( )Permutationبااا هاازار تکاارار و آنااالاز

نتایج نشان داد که جمعاتهای مورد مطالعاه سا مااهی

خوشهای بار اسااا الگاوریت  Paired groupو درجاه

جویهاری سظادرود حوضه دریاچه نماک دارای الگوهاای

شااهاهت  Eucilideanدر ناارمافزارهااای  PASTت لااال
شدند .مصورسازی تراارا

شکل بدن متظاوتی میباشند .آنالاز  CVAبراسااا ارزش

شکل بدن براسااا مااانگان

 Pحاصل از آزمون جایگشت تظااو

شاکل ( )Consensus configurationساه جمعاات باا

شااکل باادن جمعاااتهااای مااورد مطالعااه نشااان داد

استظاده از نمودار  Wireframeدر نارم افازار MorphoJ

صور

معنایداری را باان

( .)P<0/0002آنااالاز خوشااهای ناااز سااه جمعااات مااورد

پذیرفت (.)Klingenberg, 1998

بررسی را از ن ر شکل بدن باه دو خوشاه شاامل خوشاه
جمعات قمرود و خوشه جمعاتهای کاردان و جااجرود
تظکاک نمود (شکل .)2
همچنان نتایج مصورسازی الگوی شکل بدن جمعاتهای
مورد مطالعه نسهت به شکل اجماع در شهکه ترااار شاکل
نشان داد که تظاو های شکل بدن بهقور عمده مربوط به
قوخ سر و پوزه ،جایگاه باله پشتی ،عم ساقه دمی و تنه،
قوخ ساقه دمی و موقعات باله سانهای میباشاد .جمعاات
س ماهی جویهاری سظادرود رودخانه کردان دارای سر و
ساااقهدماای کوتاااهتاار (مربااوط بااه جاب ااایی قاادامی
لندمارکهای 7و  ،)8پوزه درازتار (مرباوط باه جاب اایی
قدامی لندمارک  ،)9موقعات قادامی بالاه ساانهای و بالاه
مخرجی خلظیتر (مربوط به جاب ایی خلظی لندمارکهای
 1و  )90بودند .جمعات س مااهی جویهااری ساظادرود

شکل  .3تصاویر نمونه جمعیتهاای ماورد بررسای ساگمااهی

رودخانه جاجرود براساا الگوهای جاب ایی لندمارکهاا

جویباری سافیدرود  Oxynoemacheilus bergianusحوضاه
دریاچه نمک و لندمارکهای تعیین شده بر روی آنها -3 :ابتدایی-

دارای عم سر باشتر ،بدن پهنتار در ناحااه قادامی تناه

ترین نقطه پوزه -2 ،مرکز چشم -1 ،نقطه لبه باالیی سر در امتاداد

(مربوط به جاب ایی ت تانی لنادمارکهاای  4،92و  )93و

مرکز چشم -1 ،نقطه انتهایی بخش سار -1 ،ابتادای ااعاده بالاه

ساااقه دماای کوتاااهتاار (مربااوط بااه جاب ااایی قاادامی

پشتی -6 ،انتهای ااعده باله پشتی -7 ،اسمت باالی سااه دمای در

لندمارکهای  1، 8 ،7و  )90بودند .جمعاات سا مااهی

بخش بیشترین تورفتگی سااه دمی -8 ،پایین سااه دمی در اسمت

جویهاری سظادرود رودخانه قمرود ناز دارای سااقه دمای

بیشترین تورفتگی سااه دمی -9 ،انتهای ااعده باله مخرجای-31 ،

دراز و ک عم (مربوط به جاب ایی خلظی لندمارکهاای

ابتدای ااعده باله مخرجی -33 ،ابتاداییتارین نقطاه ااعاده بالاه
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 1 ،8 ،7و  ،)90جایگاااه قاادامی بالااه پشااتی (مربااوط بااه

شاکل بادن آنهاا مایتواناد باشاد ( Eagderi et al.,

جاب ااایی خلظاای لناادمارکهااای  5و  ،)6پااوزه کوتاااه بااا

.)2013

موقعات ت تانی (مربوط به جاب ایی قدامی لنادمارک ،)9

از آن اااکااه هاادط ایاان ت ااا م ایسااه شااکل باادن

موقعات خلظی باله سانهای (مرباوط باه جاب اایی قادامی

جمعاتهای مختلف س مااهی جویهااری ساظادرود در

لناادمارک  )93و ساار دراز و ک ا عم ا تاار (مربااوط بااه

حوضه دریاچه نمک باود ،نتاایج توانسات تظااو هاای

جاب ایی لندمارکهای  4 ،9و  )92بودند (شکل .)3

ریختی آنها را بهوضوح آشاکار نمایاد .بار ایان اسااا
جمعاتهای رودخانه کردان و جاجرود بهواساطه سار و

 -1بحث

ساقه دمای کوتااهتار از جمعاات رودخاناه قمارود قابال

نتایج نمایانگر قابلات روش ریخاتسان ی هندسای در

تظکاک بودند و در این بان جمعات کردان بهواسطه بالاه

مااهی جویهااری ساظادرود

مخرجی ع هیتر و موقعات قدامی باله سانهای و جمعات

 O.bergianusحوضه دریاچه نمک براساا ویژگیهای

رودخانه جاجرود بهواساطه عما باشاتر سار و بادن از

شکل بدن بود .تکناک ریختسان ی هندسای بار مهناای

یکدیگر قابل شناسایی بودند .بهعتوه جمعاات رودخاناه

ن ااط لنادمارک و قابلاات

قمرود نساهت دو جمعاات دیگار الگاوی شاکلی کاامتً

در الگوهاای

متظاوتی را نشان داد و اعضای این جمعاات دارای سار و

ریختی را به خوبی آشکار سازد.با توجه به اینکاه در ایان

ساقه دمی درازتر و ک عم نسهت به دو جمعاات دیگار

روش اثر اندازه بهقور کامال حاذط مایشاود ،بناابراین

و موقعات قدامی باله پشتی بودند.

جداسازی جمعاتهای س

دادههای حاصل از مختصاا

مصورسازی قادر است کوچکترین تراارا

تراارا

مشاهده شده ،تنها نشاندهنده تظاو های الگوی

شکل بدن آنها میباشد .در مطالعا
بررسی تراارا

دیگار از جملاه در

شکل بدن ماهی خااقه ( Alburnoides

 )eichwaldiiدر حوضه دریاای خازر باا اساتظاده روش
ریخااتساان ی هندساای ایاان روش توانااایی خااود را در
تظکاک ریختی جمعاتهاا نشاان داد ( Eagderi et al.,

 .)2013در مطالعهای دیگر این روش توانسات دو گوناه
 Cobitis keyvaniو  Cobitis faridpakiدر حوضااه
جنوبی دریاای خازر را براسااا الگاوی شاکل بادن از
یکااادیگر متماااایز ساااازد ( Mousavi-Sabet and

شکل  .2نمودار آنالیز  CVAشکل بدن جمعیتهای مورد بررسی

.)Anvarifar, 2013

براساا نتایج ،جمعاتهاای ماورد مطالعاه سا

سگماهی جویباری سفیدرود Oxynoemacheilus
 bergianusحوضه دریاچه نمک

مااهی

جویهاری سظادرود حوضه دریاچه نماک الگاوی شاکلی

 -1جمع بندی و نتیجه گیری

متظاوتی را نشان دادند که باانگر جدایی ریختی وابسته به

نتایج این ت اا بااانگر الگاوی شاکلی کاامتً متظااو

زیستگاه ،تراارپذیری ریختی و تکامال درحااخ پاشارفت
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ماهاان قمرود نسهت به دو جمعات دیگر میباشاد و ناااز
36
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داخلی ایران شامل حوضه دریای خزر و دریاچه اروماه را
.نشان میدهد

به بازبانی دقا تر وضعات آرایاه شاناختی آنهاا براسااا
دادههای استخوانشناسی و مولکولی و م ایسه آن با ساایر
جمعاتهای این گونه در دیگر حوضههای آبهای

 نمودار آنالیز خوشهای و شبکه تغییر شکل بدن جمعیتهای مورد مطالعه سگماهی جویباری سفیدرود حوضه دریاچه.1 شکل
 نمک (بردارها در شبکه تغییر شکل بیانگر جهت تغییر شکل بدن در هر جمعیت نسبت به شکلOxynoemacheilus bergianus
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