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چکیده
مطالعه ماهیان در بومسازگانهای آبی از بسیاری جهات از جمله بومشناسی ،رفتارشناسی ،حفاظت و مدیریت
منابع آبی ،بهره برداری از ذخایر و پرورش آنها حایز اهمیت است ،بنابراین ،در مطالعه حاضر به مقایسه
ویژگیهای شمارشی جمعیتهای مختلف سبیلماهی بینالنهرین ( )B. mesopotamicusدر ایران پرداخته

دریافت98/11/25 :
پذیرش99/06/29 :

شد .به این منظور از حوضههای تیگره و بوشهر 460 ،قطعه سبیلماهی از رودخانههای زردماشین ،اعال ،جراحی،
دز ،شور ،میمه ،چنگوله ،کنگیر ،دویرج ،اهرم ،زهره ،خیرآباد ،کارزین ،باالرود ،شاهپور و دارالمیزان نمونهبرداری
و هفده صفت شمارشی زیر لوپ شمارش گردید .میانگین صفات شمارشی دادههای حاصل با آزمون کروسکال-
والیس و با روشهای آماری چندمتغیره  CVA ،DFA ،PCAو آنالیز خوشهای تحلیل شدند .در میانگین همه

یزدان کیوانی ،دانشیار ،گروه شیالت ،دانشگاه
صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران

 ،CVAاین اختالفها را بهخوبی نمایش ندادند ،بنابراین بهطور کلی جمعیتهای مورد مطالعه با یکدیگر

ایمیلkeivany@iut.ac.ir :

همپوشانی زیادی دارند.

واژههای کلیدی:
 ،B. mesopotamicusحوضه بوشهر ،حوضه تیگره ،صفت شمارشی

 | 1مقدمه
 .)1999ویژگیهای ریختی ماهیان نسبت به تغییرات ناشی از محیط
حساسیت باالیی دارند ،از جمله عوامل تأثیرگذار بر ریخت میتوان به
نوع بستر ،جریان آب ،پوشش گیاهی ،رقابت ،شکار و میزان دسترسی
به منابع غذایی اشاره کرد (.)Nicieza, 1995
از جنس  Bariliusدر حوضه آبریز تیگره و ایران تنها یک گونه با
نام سبیلماهی بینالنهرین ()B. mesopotamicus Berg, 1932
وجود دارد .این ماهی گونهای با جثه کوچک است که همواره دارای
طولی کمتر از  51میلیمتر است ( )Liao et al., 2011و دارای یک
جفت سبیلک بر روی فک باالیی هستند که طول آن در حدود 10
درصد طول سر است ،با اینحال سبیلکها به سختی قابل رؤیت
هستند .جمعیت این گونه نسبتاً محدود و در کشور ایران فقط در
رودخانههای حوضه آبریز تیگره و بوشهر یافت میشود ( Keivany et
 .)al., 2016c; Esmaeili et al., 2017این ماهی بیشتر حاشیه
رودخانهها یا نهرهای کمعمق با بستر گلی و سنگریزهای را ترجیح
میدهد (.)Berg, 1932
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مطالعه ویژگیهای ریختشناسی ،ریختسنجی و شمارشی ،با هدف
تعریف و شناسایی واحدهای جمعیتی دارای پیشینه طوالنی در دانش
زیستشناسی ماهی است ( .)Tudela, 1999مطالعه انعطافپذیری
ویژگیهای ریختی جمعیتهای یک گونه که در محیطهای متفاوت از
نظر خصوصیات زیستگاهی زندگی میکنند ،امکان درك بهتر روند
تغییرات ریختی تحت تأثیر تغییرات محیطی را در جمعیتها فراهم
میکند (.)Kuliev, 1984
انعطافپذیری ریختی جمعیتهای یک گونه در محیطهای متنوع،
پدیدهای است که در نتیجه اثر فاکتورهای محیطی بر روی اجداد
جمعیتهای یک گونه در پدیده گونهزایی حاصل میشود ( Adams
 .)and Collyer, 2009بهعبارت دقیقتر ،تنوع ریختشناختی ممکن
است نتیجه انعطافپذیری ریختی ،سازگاریهای منطقهای ،تغییرات
خصوصیات اکولوژیکی ،عوامل زیستی یا رابطه متقابل هر یک از این
فرآیندها باشد .بنابراین ،تکامل جمعیتها باعث ایجاد سازگاری آنها به
شرایط زیستی در مناطق مختلف شده که این امر ،خود میتواند دلیل
بهوجود آمدن اختالفات ریختشناختی و ژنتیکی بین جمعیتها و

همچنین بین گونههای ماهیان باشد ( Nicieza, 1995; Tjarks,
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ویژگیهای شمارشی مثل تعداد شعاع بالهها و فلسها میتواند بین
و درون گونهها متغیر بوده و از این رو در تشخیص یا شناسایی ماهیان
مفید هستند .ویژگیهای شمارشی تحت تأثیر عوامل محیطی زیادی از
جمله شوری ،نور و اکسیژن محلول قرار داشته ،اما درجه حرارت بیشتر
از فاکتورهای دیگر مورد مطالعه قرار گرفته است .بهعنوان مثال تعداد
مهرههای بدن نسبت به درجه حرارت محیط اغلب واکنش طبیعی
منفی دارد .بهطوریکه در دماهای پایین تعداد مهرههای ستون مهره
بیشتر بوده و در آب و هوای معتدل کمتر است ( Swain and Foote,
 .)1999; Keivany et al., 2015, 2016a,bتاکنون مطالعات اندکی
در رابطه با صفات ریختشناسی سبیلماهـی بینالنهرین ( B.
 )mesopotamicus Berg, 1932صورت گرفته است (Jouladeh-
Roudbar and Vatandoust, 2014; Jouladeh-Roudbar et al.,
 .)2014بنابراین ،در این مطالعه سعی شده به خصوصیات مورفولوژیکی

کیوانی و همکاران

 | 2مواد و روشها
در این مطالعه  460قطعه سبیلماهی بینالنهرین
) mesopotamicus Berg,1932از  16رودخانه دو حوضه آبی بوشهر
(رودخانههای اهرم ،زهره ،خیرآباد ، ،کارزین ،شاهپور و دارالمیزان) و
تیگره (رودخانههای زرد ماشین ،اعال ،جراحی ،دز ،شور ،میمه ،چنگوله،
کنگیر ،باالرود ،دویرج) نمونهبرداری شد (شکل  1و جدول  .)1برای
صید نمونهها از تور پره استفاده شد .سپس ماهیها توسط محلول گل
میخک بیهوش شدند .ماهیهای بیهوش شده در فرمالین  %10تثبیت
و پس از انتقال به آزمایشگاه و اطمینان از کامل شدن مراحل تثبیت در
الکل  %70جهت شمارهزنی و انجام بیومتری نگهداری شدند .جهت
مشاهده ستون مهرهها و شمارش تعداد مهرهها از نمونهها عکس
رادیولوژی تهیه گردید.
(Barilius

آن با هدف تفکیک احتمالی جمعیتهای مختلف در رودخانهها و
حوضههای مختلف پرداخته شود.

) .2016aموقعیت نقاط طبق جدول  1میباشد.
جدول  -1مشخصات مناطق نمونهبرداری سبیلماهی بینالنهرین (.)B. mesopotamicus
زیرحوضه

ردیف
1
2
3

6

دیاله

کرخه
کارون

8
9

جراحی

1
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
6

1

3

"E32'34º46"N, 43'02º33

231

261

32/8

-

میمه

چنگوله

9

2

"E23'9°47"N, 40'44°32

213

144

30

-

دویرج

8

1

"E36'32º47"N, 11'39º32

244

535

30/4

-

باالرود
دز

1

1

"E14/1'17°48"N, 27/1'35°32

228

1093

21/7

7/89

4

2

"E11/7'17°48"N, 17/4'20°32

88

760

22/8

7/59

7

1

اعال
زردماشین
ماشینجراحی

شور

"E40/7'06°49"N, 3/8'00°32

103

-

24/5

7/76

4

7

"E12/5'47°49"N, 5/7'22°31

423

2496

25/9

7/99

0

9

"E39/9'43°49"N, 18/7'22°31

388

2632

26

7/48

1

5

"E52/4'43°48"N, 29'39°30

7

-

23

8/6

1

"E15'26°51"N, 10'35°29

544

-

27

-

خیرآباد

9

2

"E57/4'19°50"N, 51/6'24°30

284

1616

25

8/08

زهره

6

1

"E36/5'13°50"N, 46/1'18°30

166

-

30

7/6

2

شاهپور

بوشهر

مختصات جغرافیایی

ارتفاع از سطح
دریا (متر)

)EC (µs

کارزین
اهرم
دارالمیزان

8
6

9

"E53'07°53"N, 33'28°28

771

941

29/3

-

3

"E37'19°51"N, 22'52°28

82

-

35

-

3

"E15'19°52"N, 01'06°28

214

-

28

-
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"E13'42º45"N, 53'53º33

366

215

30/8

-

رودخانه

تعداد
نمونهها

کنگیر

4
5

)T(°C

pH

] [ Downloaded from jair.gonbad.ac.ir on 2023-01-09

شکل  -1نقشه موقعیت جغرافیایی نقاط نمونهبرداری سبیلماهی بینالنهرین (( )B. mesopotamicusشامل :بوشهر ،جراحی ،کارون ،کرخه و دیاله) (Keivany et al.,
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دادههای شمارشی ابتدا تحت آزمون نرمال بودن قرار گرفتند و
چون نرمال نبودند ،بهمنظور برآورد اختالف معنادار هر متغیر در بین
گروهها ،از آزمون کروسکال والیس استفاده گردید .تحلیل مؤلفههای
اصلی ( )PCAو تابع متمایزکننده ( )DFAو آنالیزهای کانونی ()CVA
به کمک جدول گروهبندی بهمنظور قرار دادن افراد در هر گروه مورد
استفاده قرار گرفت و میزان موفقیت این گروهبندی بر پایه درصد
افرادی که بهطور صحیح در گروههای اصلی خود قرار میگیرند ،تخمین
زده شد ( .)Pinheiro et al., 2005آنالیزهای چندمتغیره با استفاده از
نرمافزار  PAST-2.17صورت گرفت .همچنین از نرمافزارهای ،SPSS-21

26

 Excel-2010برای تجزیه و تحلیلهای آماری و ترسیمی مطالعات
زیستسنجی استفاده شد.

 | 3نتایج
حوضه دیاله

نتایج آزمون کروسکال-والیس (جدول )2نشان میدهد که جمعیتهای
مورد مطالعه در حوضه دیاله (رودخانههای مرزی حوضه دجله یا تیگره
که به رودخانه دیاله در عراق می ریزند) در میانگین کلیه صفات
شمارشی بهجز تعداد شعاعهای باله دمی با یکدیگر متفاوت هستند.

جدول  -2مقادیر (میانگین±انحراف معیار) صفات شمارشی سبیلماهی بینالنهرین ( )B. mesopotamicusو نتایج آزمون کروسکال-والیس در حوضه دیاله

تعداد فلس روی خط جانبی

43/11±11/06

47/1±1/71

48/1±1/19

50/3±8/54

24/77

0/00

تعداد فلس باالی خط جانبی

7/0±97/36

7/0±90/32

8/0±0/00

8/0±57/57

32/94

0/00

تعداد فلس زیر خط جانبی

2/0±10/31

2/00±0/00

2/0±94/24

2/0±68/48

50/81

0/00

تعداد فلس جلوی باله پشتی

23/1±82/00

23/0±30/95

24/1±11/02

24/1±54/45

8/92

0/03

تعداد فلس دور ساقه دمی

16/0±33/98

16/0±40/84

17/1±11/02

17/1±29/72

9/41

0/02

تعداد شعاع باله دمی

17/00±0/00

17/00±0/00

17/00±0/00

17/00±0/00

0/00

1/00

تعداد خار سخت باله شکمی

1/0±46/51

1/00±0/00

1/00±0/00

1/00±0/00

31/55

0/00

تعداد شعاع نرم باله شکمی

7/0±36/49

7/0±0/00

7/0±0/00

7/0±0/00

23/33

0/00

تعداد خار باله مخرجی

2/0±38/54

2/0±30/67

2/0±56/51

2/0±79/42

10/63

0/01

تعداد شعاع نرم باله مخرجی

11/1±15/20

11/0±70/82

11/0±89/47

11/1±50/48

8/54

0/04

تعداد خار باله سینهای

1/0±0/00

1/0±0/00

1/0±67/49

1/0±32/48

35/92

0/00

تعداد شعاع نرم باله سینهای

10/0±62/49

11/1±0/25

12/0±06/80

12/0±46/64

61/72

0/00

تعداد خار باله پشتی

2/0±0/00

2/0±0/00

2/0±0/00

2/0±29/46

20/68

0/00

تعداد شعاع نرم باله پشتی

8/0±0/00

8/0±0/00

8/0±0/00

8/0±29/46

20/68

0/00

تعداد مهره ستون فقرات

40/0±26/99

40/0±20/79

40/0±78/43

40/0±75/44

9/45

0/02

تنها مؤلفه اصلی اول با سهم واریانس برابر  90/33درصد که باالتر
از نقطه برش جولیف قرار دارد ،بیشترین نقش را در تفکیک جمعیتها
برعهده دارد .در جدول  3نقش هر یک از صفات در پراکنش جمعیت-
های مختلف مورد مطالعه در طول جهات مثبت و منفی محورهای دو

مؤلفه اصلی اول ارایه شده است که بیشترین نقش را صفاتی از قبیل
تعداد فلس روی خط جانبی (در جهت مثبت محور اول) و تعداد فلس
دور ساقه دمی (در جهت مثبت محور دوم) برعهده دارند.

جدول  -3نقش هر صفت شمارشی در جدایی جمعیتهای سبیلماهی بینالنهرین ( )B. mesopotamicusدر طول محورهای دو مؤلفه اصلی اول
تعداد فلس روی خط جانبی

0/99

-0/13

صفات
تعداد فلس باالی خط جانبی

0/03

-0/09

تعداد فلس زیر خط جانبی

0/02

-0/17

تعداد فلس جلوی باله پشتی

0/05

0/43

تعداد فلس دور ساقه دمی

0/08

0/59

تعداد خار سخت باله شکمی

0/00

-0/04

تعداد شعاع نرم باله شکمی

0/00

-0/05

تعداد خار باله مخرجی

0/02

0/18

تعداد شعاع نرم باله مخرجی

0/03

0/39

تعداد خار باله سینهای

0/01

0/14

تعداد شعاع نرم باله سینهای

0/05

0/26

تعداد خار باله پشتی

0/01

0/10

تعداد شعاع نرم باله پشتی

0/01

0/10
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صفات

چنگوله

دویرج

کنگیر

میمه

مربع کای

P

تعداد مهره ستون فقرات

27

|

0/17
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نتایج تحلیل همبستگی کانونی ( )CVAجمعیتهای مورد مطالعه
نشان میدهد که جمعیتهای مختلف مورد مطالعه با یکدیگر اختالف
دارند و مقادیر همپوشانی بین آنها اندك است ،بهطوریکه بیشترین

کیوانی و همکاران

تمایز در بین جمعیت چنگوله با سایرین مشاهده میشود و جمعیت
چنگوله از سایرین جدا شده است (شکل .)3

شکل  -2نتایج تحلیل همبستگی کانونی ( )CVAویژگیهای شمارشی جمعیتهای سبیلماهی بینالنهرین ( )B. mesopotamicusدر حوضه دیاله

حوضه کارون

جانبی ،تعداد شعاع باله دمی ،تعداد شعاع نرم باله مخرجی و تعداد
شعاع نرم باله سینهای با یکدیگر متفاوت هستند.

نتایج آزمون کروسکال -والیس (جدول  )4نشان میدهد در
جمعیتهای حوضه کارون در بین جمعیتها در تعداد فلس دور ساقه
دمی ( ،)p>0/05تعداد فلس باالی خط جانبی ،تعداد فلس زیر خط

جدول  -4مقادیر (میانگین  ±انحرافمعیار) صفات شمارشی سبیلماهی بینالنهرین ( )B. mesopotamicusو نتایج آزمون کروسکال -والیس در جمعیتهای حوضه
کارون
صفات
تعداد فلس دور ساقه دمی

دز

شور

16/1±08/68

17/1±29/94

مربع کای

مقدار p
0/04

تعداد فلس باالی خط جانبی

9/1±1/11

9/1±1/11

9/76

0/00

تعداد فلس زیر خط جانبی

2/0±86/36

2/0±86/36

11/66

0/00

تعداد فلس جلوی باله پشتی

24/1±91/21

24/1±93/21

1/39

0/24

تعداد شعاع باله دمی

17/0±21/43

17/0±22/43

6/35

0/01

تعداد خار سخت باله شکمی

1/00±0/00

1/00±0/00

0/00

1/00

تعداد شعاع نرم باله شکمی

7/00±0/00

7/00±0/00

0/20

0/66

تعداد خار باله مخرجی

2/0±21/43

2/0±21/43

0/20

0/66

تعداد شعاع نرم باله مخرجی

10/0±07/27

10/0±07/27

18/95

0/00

تعداد خار باله سینهای

1/00±0/00

1/00±0/00

0/00

1/00

تعداد شعاع نرم باله سینهای

13/0±78/58

13/0±79/58

29/49

0/00

تعداد خار باله پشتی

2/00±0/00

2/00±0/00

0/56

0/45

تعداد شعاع نرم باله پشتی

8/00±0/00

8/00±0/00

0/00

1/00

تعداد مهره ستون فقرات

40/0±43/51

40/0±42/51

0/00

0/97

] [ DOI: 10.22034/jair.8.4.24

تعداد فلس روی خط جانبی

46/5±57/23

46/5±57/23

3/51

0/06

] [ Downloaded from jair.gonbad.ac.ir on 2023-01-09

شکل  -3تحلیل خوشهای ویژگیهای شمارشی در جمعیتهای مورد مطالعه سبیلماهی بینالنهرین ( )B. mesopotamicusدر حوضه دیاله
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تنها مؤلفه اصلی اول با سهم واریانس برابر  71/38درصد که باالتر
از نقطه برش جولیف قرار دارند ،بیشترین نقش را در تفکیک جمعیتها
برعهده دارد که میزان واریانس دو مؤلفه اصلی اول در جدول  5ارایه
شده است .باتوجه به گروهبندی جمعیتها (شکل  ،)4تمایز جمعیتها
مشخص است .در جدول  6نیز سهم هر یک از صفات در پراکنش
جمعیتهای مختلف مورد مطالعه در طول جهات مثبت و منفی
محورهای دو مؤلفه اصلی اول ارایه شده است که بیشترین نقش را

28

صفاتی از قبیل تعداد شعاع نرم باله سینهای (در جهت مثبت محور
اول) و تعداد شعاع نرم باله مخرجی (در جهت مثبت محور دوم) برعهده
دارند .نتایج تحلیل تابع تشخیصی ( )DFAجمعیتهای مورد مطالعه
نشان میدهد که براساس مقدار  -tهتلینگ ( )772/81و سطح
معناداری ( )p>0/001دو جمعیت مورد مطالعه از نظر صفات شمارشی
دارای تفاوت معناداری هستند (شکل .)4

جدول  -5مقادیر واریانس و مقادیر ویژه دو مؤلفه اصلی تحلیل صفات شمارشی جمعیتهای سبیلماهی بینالنهرین ( )B. mesopotamicusدر حوضه کارون
مؤلفهها ()PCs

مقدار ویژه

واریانس

1

3/88

71/38

2

0/99

18/28
89/66

جمع

جدول  -6مقادیر نقش هر صفت غیرپارامتریک در پراکنش جمعیتهای سبیلماهی بینالنهرین ( )B. mesopotamicusدر طول محورهای دو مؤلفه اصلی
محور دوم

تعداد فلس باالی خط جانبی

0/26

0/43

تعداد فلس زیر خط جانبی

0/17

0/20

تعداد شعاع باله دمی

0/09

0/12

تعداد شعاع نرم باله مخرجی

-0/38

0/85

تعداد شعاع نرم باله سینهای

0/87

0/19

] [ Downloaded from jair.gonbad.ac.ir on 2023-01-09

صفات

محور اول

شکل  -4نتایج تجزیه به مؤلفههای اصلی ( )PCAصفات شمارشی جمعیتهای سبیلماهی بینالنهرین ( )B. mesopotamicusدر حوضه کارون

نتایج آزمون کروسکال -والیس (جدول  )7نشان میدهد که از بین
صفات مورد بررسی در حوضه جراحی ،صفات تعداد فلس باالی خط
جانبی ،تعداد شعاع باله دمی ،تعداد خار باله سینهای ،خار باله پشتی،

تعداد شعاع نرم باله پشتی و تعداد مهره ستون فقرات در بین جمعیتها

متفاوت نیستند.

] [ DOI: 10.22034/jair.8.4.24

حوضه جراحی
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جدول  -7مقادیر (میانگین  ±انحرافمعیار) صفات شمارشی سبیلماهی بینالنهرین ( )B. mesopotamicusو نتایج آزمون کروسکال -والیس در جمعیتهای حوضه
جراحی
أعال

جراحی

زرد ماشین

مربع کای

p

تعداد فلس روی خط جانبی

47/02±09/86

49/2±00/24

47/1±73/79

9/55

0/00

تعداد فلس باالی خط جانبی

8/0±0/00

8/0±0/00

7/0±97/17

2/19

0/33

تعداد فلس زیر خط جانبی

2/0±40/49

2/0±20/45

2/0±16/37

9/20

0/01

تعداد فلس جلوی باله پشتی

23/1±46/00

24/0±60/89

24/0±49/88

22/56

0/00

تعداد فلس دور ساقه دمی

15/0±68/95

14/1±80/09

17/1±01/17

45/12

0/00

تعداد شعاع باله دمی

17/0±0/00

17/0±0/00

17/0±0/00

0/00

1/00

تعداد خار سخت باله شکمی

1/0±09/29

1/0±0/00

1/0±0/00

6/88

0/03

تعداد شعاع نرم باله شکمی

5/2±06/60

7/0±0/00

6/0±96/21

22/40

0/00

تعداد خار باله مخرجی

2/0±15/53

2/0±60/55

2/0±43/63

10/47

0/00

تعداد شعاع نرم باله مخرجی

11/1±34/14

12/0±20/45

12/1±42/00

29/80

0/00

تعداد خار باله سینهای

1/0±04/21

1/0±0/00

1/0±07/26

0/89

0/64

تعداد شعاع نرم باله سینهای

11/0±15/76

11/0±0/00

12/0±19/70

9149

0/00

تعداد خار باله پشتی

2/0±0/00

2/0±0/00

2/0±0/00

0/00

1/00

تعداد شعاع نرم باله پشتی

8/0±01/12

8/0±0/00

8/0±0/00

1/06

0/59

تعداد مهره ستون فقرات

40/0±37/86

41/00±0/00

40/0±62/72

4/94

0/08

جدول  -8سهم هر یک از صفات در پراکنش جمعیتهای مختلف سبیلماهی بینالنهرین ()B. mesopotamicus
تعداد فلس روی خط جانبی

0/82

-0/29

تعداد فلس زیر خط جانبی

0/06

0/00

تعداد فلس جلوی باله پشتی

0/30

0/01

تعداد فلس دور ساقه دمی

0/32

0/25

تعداد خار سخت باله شکمی

0/00

0/00

تعداد شعاع نرم باله شکمی

0/09

0/87

تعداد خار باله مخرجی

0/15

0/00

تعداد شعاع نرم باله مخرجی

0/22

0/29

تعداد شعاع نرم باله سینهای

0/21

0/06

] [ DOI: 10.22034/jair.8.4.24

صفات

محور اول

محور دوم

] [ Downloaded from jair.gonbad.ac.ir on 2023-01-09

دو مؤلفه اصلی اول با سهم واریانس برابر  80/99درصد که باالتر از
نقطه برش جولیف قرار دارند ،بیشترین نقش را در تفکیک جمعیتها
برعهده دارند .گروهبندی جمعیتها در شکل  5ارائه شده است .در
جدول  8نیز سهم هر یک از صفات در پراکنش جمعیتهای مختلف
مورد مطالعه در طول جهات مثبت و منفی محورهای دو مؤلفه اصلی
اول ارایه شده است که بیشترین نقش را صفاتی از قبیل تعداد فلس
روی خط جانبی (در جهت مثبت محور اول) و تعداد شعاع نرم باله

شکمی (در جهت مثبت محور دوم) برعهده دارند .نتایج تحلیل
همبستگی کانونی ( )CVAجمعیتهای مورد مطالعه نشان میدهد که
جمعیتهای مختلف مورد مطالعه با یکدیگر اختالف دارند و مقادیر هم-
پوشانی بین آنها اندك است (شکل  )5و جمیعت أعال از دو جمعیت
دیگر متمایز است و دو جمعیت جراحی و زردماشین در یک گروه قرار
دارند (شکل .)6

شکل  -5نتایج تحلیل همبستگی کانونی ( )CVAصفات شمارشی در جمعیتهای سبیلماهی بینالنهرین ( )B. mesopotamicusدر حوضه جراحی
|
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شکل  -6تحلیل خوشهای صفات شمارشی در جمعیتهای سبیلماهی بینالنهرین ( )B. mesopotamicusدر حوضه جراحی

حوضه بوشهر

نتایج آزمون کروسکال -والیس (جدول  )9نشان میدهد که کلیه صفات
مورد بررسی در حوضه بوشهر با یکدیگر متفاوت هستند .تنها مؤلفه
اصلی اول با سهم واریانس  95/27درصد که باالتر از نقطه برش جولیف
( )0/0000315( )Jolliffe, 2002قرار داشت ،بیشترین نقش را
تفکیک جمعیتها برعهده داشت .در جدول  10نیز سهم هر یک از

جدول  .9مقادیر (میانگین±انحراف معیار) صفات شمارشی سبیلماهی بینالنهرین ( )B. mesopotamicusو نتایج آزمون کروسکال-والیس در سبیلماهی بینالنهرین
در حوضه بوشهر
صفات

اهرم

دارالمیزان

کارزین

خیرآباد

شاهپور

زهره

مربع کای

P

8/0±00/00

8/0±00/00

8/0±0/00

8/0±00/00

8/0±21/71

8/00±0/00

7/83

0/00

فلس زیر خط جانبی

2/0±00/00

2/0±00/00

2/0±0/00

2/0±00/00

2/0±32/48

2/0±17/39

22/49

0/00

فلس جلوی باله پشتی

24/1±50/64

22/00±00/00

22/0±78/44

23/0±00/00

23/0±89/99

22/0±83/58

40/59

0/00

فلس دور ساقه دمی

16/0±00/00

15/۰±69/73

15/0±56/88

15/0±92/40

16/1±53/31

15/0±83/58

13/83

0/00

شعاع باله دمی

17/0±0/00

17/00±00/00

15/0±67/50

17/00±00/00

17/00±0/00

17/00±0/00

102/81

0/00

خار سخت باله شکمی

1/0±33/52

1/00±00/00

1/00±00/00

1/00±0/00

1/00±0/00

1/00±0/00

32/99

0/00

شعاع نرم باله شکمی

7/0±00/00

7/0±00/00

7/0±00/00

7/0±0/00

7/0±0/00

7/0±0/00

0/00

1/00

خار باله مخرجی

2/0±67/52

1/0±24/44

3/0±00/00

1/0±68/48

2/0±95/23

1/0±83/39

77/89

0/00

13/1±00/10

11/0±61/86

10/0±67/71

11/0±92/40

11/0±0/00

12/0±50/90

53/44

0/00

خار باله سینهای

1/0±00/00

1/0±00/00

1/0±00/00

1/0±0/00

1/0±0/00

1/0±50/52

48/35

0/00

شعاع نرم باله سینهای

12/0±0/00

11/0±33/99

10/0±33/71

11/0±64/95

10/0±63/49

9/1±83/80

32/94

0/00

2/0±0/00

2/00±00/00

2/00±0/00

2/00±00/00

2/0±16/37

2/00±0/00

13/69

0/00

9/00±0/00

7/0±91/29

8/0±11/33

8/00±00/00

7/0±89/32

7/0±86/38

53/27

0/00

39/0±50/55

38/0±88/33

38/0±44/53

39/00±00/00

41/00±0/00

40/1±25/14

74/44

0/00

تعداد فلس روی خط جانبی
فلس باالی خط جانبی

شعاع نرم باله مخرجی

خار باله پشتی
شعاع نرم باله پشتی
تعداد مهره ستون فقرات

جدول  -10نقش هر صفت شمارشی در جدایی جمعیتهای سبیلماهی بینالنهرین ( )B. mesopotamicusدر طول محورهای دو مؤلفه اصلی اول در نمونههای حوضه
بوشهر

تعداد فلس روی خط جانبی

محور اول

محور دوم

0/99

0/00

] [ DOI: 10.22034/jair.8.4.24

47/1±00/10

43/8±06/65

30/18±11/02

47/1±00/94

38/0±95/07

46/1±67/15

17/73

0/00

] [ Downloaded from jair.gonbad.ac.ir on 2023-01-09

صفات در پراکنش جمعیتهای مختلف مورد مطالعه در طول جهات
مثبت و منفی محورهای دو مؤلفه اصلی اول ارائه شده است که
بیشترین نقش برعهده صفاتی از قبیل تعداد فلس روی خط جانبی (در
جهت مثبت محور اول) ،تعداد شعاع نرم باله سینهای (در جهت منفی
محور دوم) و تعداد مهره ستون فقرات (در جهت مثبت محور دوم) بود.

تعداد فلس باالی خط جانبی

0/01

0/06

تعداد فلس زیر خط جانبی

0/00

0/08

تعداد فلس جلوی باله پشتی

/001

0/28

تعداد فلس دور ساقه دمی

0/04

0/26

تعداد شعاع باله دمی

0/01

0/01

تعداد خار سخت باله شکمی

0/00

0/01

تعداد شعاع نرم باله شکمی

0/00

0/00

تعداد خار باله مخرجی

-0/01

0/038

تعداد شعاع نرم باله مخرجی

0/04

0/03

تعداد خار باله سینهای

0/00

0/07

تعداد شعاع نرم باله سینهای

0/02

-0/53

تعداد خار باله پشتی

0/00

0/02

تعداد شعاع نرم باله پشتی

0/01

0/02

تعداد مهره ستون فقرات

0/01

0/63

|
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نتایج تحلیل همبستگی کانونی ( )CVAجمعیتهای مورد مطالعه
نشان میدهد که جمعیتهای مختلف مورد مطالعه با یکدیگر اختالف
دارند و مقادیر همپوشانی بین آنها اندك است ،هرچند برخی جمعیت-
ها بهخوبی و با فاصله زیادی از یکدیگر (مانند جمعیتهای شاهپور و

کیوانی و همکاران

کارزین) جدا هستند و برخی دارای سطح تمایز پایینی هستند (شکل
 .)7مطابق شکل  ،8جمعیتها نسبت به یکدیگر گروهبندی شدهاند و
میتوان عنوان کرد ک ه دو جمعیت کارزین و شاهپور بیشترین تمایز را
با سایر جمعیتهای مورد مطالعه دارند.

شکل  -8تحلیل خوشهای صفات شمارشی در جمعیتهای مورد مطالعه سبیلماهی بینالنهرین ( )B. mesopotamicusدر حوضه بوشهر

] [ Downloaded from jair.gonbad.ac.ir on 2023-01-09

شکل  -7نتایج تحلیل همبستگی کانونی ( )CVAصفات شمارشی جمعیتهای مورد مطالعه سبیلماهی بینالنهرین ( )B. mesopotamicusدر حوضه بوشهر

مقایسه صفات شمارشی در بین جمعیتهای حوضههای مختلف ایران

جدول  -11مقادیر (میانگین  ±انحرافمعیار) صفات شمارشی سبیلماهی بینالنهرین ( )B. mesopotamicusو نتایج آزمون کروسکال -والیس در جمعیتهای
حوضههای مختلف ایران
حوضه

دیاله

کرخه

کارون

جراحی

بوشهر

مربع کای

مقدار p

] [ DOI: 10.22034/jair.8.4.24

نتایج آزمون کروسکال -والیس (جدول  )11نشان میدهد که جمعیت-
های حوضههای مختلف ایران در کلیه صفات مورد بررسی با یکدیگر
متفاوت هستند .تنها مؤلفه اصلی اول با سهم واریانس برابر 90/08
درصد که باالتر از نقطه برش جولیف قرار دارد ،بیشترین نقش را در
تفکیک جمعیتها برعهده دارد .در جدول  12نیز سهم هر یک از
صفات در پراکنش جمعیتهای مختلف مورد مطالعه در طول جهات

مثبت و منفی محورهای دو مؤلفه اصلی اول ارایه شده است که
بیشترین نقش را صفاتی از قبیل تعداد فلس روی خط جانبی (در جهت
مثبت محور اول) ،تعداد فلس جلوی باله پشتی (در جهت مثبت محور
دوم) و تعداد فلس دور ساقه دمی (در جهت مثبت محور دوم) برعهده
دارند.

تعداد فلس روی خط جانبی

46/7±97/92

33/16±85/19

47/3±95/66

47/2±46/41

42/1±78/16

45/99

0/00

تعداد فلس باالی خط جانبی

8/0±15/48

7/0±92/28

8/0±54/82

7/0±99/12

8/0±04/31

55/82

0/00

تعداد فلس زیر خط جانبی

2/0±42/50

2/0±08/28

2/0±49/51

2/0±28/45

2/0±08/27

42/02

0/00

تعداد فلس جلوی باله پشتی

24/1±03/20

22/1±69/11

24/1±36/48

23/1±99/07

23/0±21/77

59/98

0/00

تعداد فلس دور ساقه دمی

16/1±76/30

14/0±46/52

16/1±51/85

16/1±29/28

15/0±92/83

54/05

0/00

تعداد شعاع باله دمی

17/00±00/00

17/00±0/00

17/00±0/40

17/00±0/00

16/0±88/40

15/24

0/00

تعداد خار سخت باله شکمی

1/0±19/39

1/00±0/00

1/00±0/00

1/0±03/43

1/0±02/14

36/19

0/00

تعداد شعاع نرم باله شکمی

7/0±15/36

6/0±92/28

6/0±97/28

6/2±04/05

7/00±0/00

35/63

0/00

تعداد خار باله مخرجی

2/0±53/54

2/0±69/48

2/0±26/44

2/0±30/60

1/0±96/80

36/42

0/00

تعداد شعاع نرم باله مخرجی

11/1±45/18

11/1±69/65

11/1±05/15

11/1±89/18

11/0±67/91

21/49

0/00

تعداد خار باله سینهای

1/0±22/42

1/00±0/00

1/00±00/00

1/0±06/23

1/0±06/23

28/30

0/00

تعداد شعاع نرم باله سینهای

11/0±47/08

11/1±23/01

11/1±59/74

11/0±64/89

11/1±06/16

17/24

0/00

تعداد خار باله پشتی

2/0±08/28

2/0±15/38

2/0±03/16

2/00±0/00

2/0±03/17

17/11

0/00

تعداد شعاع نرم باله پشتی

8/0±08/28

8/00±00/00

8/00±0/00

8/0±01/08

8/0±01/36

7/82

0/00

تعداد مهره ستون فقرات

40/0±49/78

40/0±23/60

40/0±36/74

40/0±51/79

39/0±45/98

81/35

0/00
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جدول  -12مقادیر نقش هر صفت شمارشی در پراکنش جمعیتهای سبیلماهی بینالنهرین ( )B. mesopotamicusدر طول محورهای مؤلفههای اصلی
صفات

محور اول

تعداد فلس روی خط جانبی

0/99

-0/11

تعداد فلس باالی خط جانبی

0/02

0/07

تعداد فلس زیر خط جانبی

0/02

0/11

تعداد فلس جلوی باله پشتی

0/05

0/51

تعداد فلس دور ساقه دمی

0/07

0/59

تعداد شعاع باله دمی

0/01

0/03

تعداد خار سخت باله شکمی

0/00

0/01

تعداد شعاع نرم باله شکمی

0/00

0/02

تعداد خار باله مخرجی

0/01

0/21

تعداد شعاع نرم باله مخرجی

0/03

0/22

تعداد خار باله سینهای

0/01

0/04

تعداد شعاع نرم باله سینهای

0/04

0/37

تعداد خار باله پشتی

0/00

0/02

تعداد شعاع نرم باله پشتی

0/01

0/03

تعداد مهره ستون فقرات

0/04

0/03

پوشانی دارند (شکل  .)9طبق آزمون خوشهبندی جمعیت حوضه کرخه
دارای تمایز باالیی نسبت به سایر جمعیتها است (شکل .)10
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شکل  -9نتایج تحلیل همبستگی کانونی ( )CVAصفات شمارشی جمعیتهای سبیلماهی بینالنهرین ( )B. mesopotamicusدر حوضههای مختلف ایران
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نتایج تحلیل همبستگی کانونی ( )CVAجمعیتهای مورد مطالعه
نشان میدهد که جمعیتهای مختلف مورد مطالعه با یکدیگر هم-

محور دوم

شکل  -10تحلیل خوشهای صفات شمارشی در جمعیتهای سبیلماهی بینالنهرین ( )B. mesopotamicusدر حوضههای مختلف ایران

 | 4بحث و نتیجهگیری
شناسایی گونهها و جمعیتهای ماهیان در شناخت ویژگیها و حفاظت
از تنوع زیستی آنها ضروری است ( .)Ibanez et al., 2007خصوصیات
ریختی خصوصاً ویژگیهای شمارشی ،بهطور گستردهای در شناسایی و
تشخیص گونهها و جمعیتهای ماهیان به کار برده میشود ( Cardin,
 .)2000; Poulet et al., 2005در روشهای سنتی ،شناسایی گونهها و
33
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حتی جمعیتها بر پایه ویژگیهای قابل اندازهگیری ریختی و شمارشی
انجام میشود ()Swain and Foote, 1999; Murta, 2000
پژوهشهای اخیر مشخص کردهاست که اختالفات ریختشناسی بین
گروههای مختلف ماهیان ،الزاماً آنها را از لحاظ ژنتیکی جدا نمیکند.
درعوض در پارهای از موارد تفاوتهای ریختشناسی صرفاً ناشی از محیط

نشریه پژوهشهای ماهیشناسی کاربردی

بوده و اختالفات ژنتیکی هیچ نقشی در آن ندارد ( Swain and Foote,

] [ Downloaded from jair.gonbad.ac.ir on 2023-01-09

بودند ،ولی آزمون  CVAبهخوبی نتوانست این نتایج را تأیید کنند و
جمعیتهای مورد مطالعه دارای همپوشانی زیادی بودند.
در مطالعات دیگر نیز گاهی دیده میشود که یکی از روشهای
ریختسنجی بهخوبی جمعیتهای مورد مطالعه را از یکدیگر تفکیک
کردهاست و دیگری خیر ،و یا هر دو جمعیتهای مورد مطالعه را
متفاوت ارزیابی کرده اند .زمانیفردنبه و همکاران (Zamani-
 )Faradonbe et al. 2014با روش ریختسنجی هندسی و آزمونهای
 DFA ،PCAو آزمون جایگشت توانستند بهخوبی تمایز جمعیتهای
ماهی واسپی ( )Cabdio morarرا نشان دهند ،بهطوریکه عمده
تفاوتهای دو جمعیت از حوضههای مکران و ماشکید در ارتفاع بدن و
ارتفاع ساقه دمی بود و از سوی دیگر ،صفات شمارشی از قبیل تعداد
فلس روی خط جانبی ،تعداد فلس باالی خط جانبی ،تعداد فلس زیر
خط جانبی ،تعداد شعاع سخت باله پشتی ،تعداد شعاع نرم باله پشتی،
تعداد شعاع سخت باله مخرجی و تعداد شعاع نرم باله مخرجی تنها در
صفت تعداد فلس روی خط جانبی بین جمعیتهای مورد مطالعه تفاوت
نشان داد.
بررسیهای دیگر تفاوتهای جمعیتهای ماهیان در زیستگاههای
مختلف نشان میدهد که روشهای ریختسنجی همیشه دارای قدرت
یکسانی در تفکیک و تعیین تمایز جمعیتها نیستند .جوالدهرودبار و
وطندوست ( )Jouladeh-Roudbar and Vatandoust, 2014در
مقایسه جمعیتهای سبیلماهی بینالنهرین ()B. mesopotamicus
عنوان کردند که جمعیتهای این ماهی در سه رودخانه سیمره ،چنگوله
و سیاهگاو استان ایالم در ده صفت اندازشی و چهار صفت شمارشی با
یکدیگر اختالف دارند .جوالدهرودبار و همکاران ( Jouladeh-Roudbar
 )et al., 2016نیز جمعیت رودخانهای و دریاچهای این گونه را مقایسه
نمودند و تفاوت هایی در مورفولوژی آنها مشاهده کردند .طبق مطالعات
مختلف در بین مهرهداران ،ماهیان با نرخ بیشتری در اثر شرایط
محیطی دچار تفاوتها و تغیرات ریختی میشوند؛ بهطوریکه عوامل

] [ DOI: 10.22034/jair.8.4.24

 .)1999بهطورکلی ،زیستسنجی میتواند به عنوان روش مناسبی برای
شناسایی ،تفکیک یا نشان دادن همپوشانی فنوتیپی جمعیتهای
مختلف ماهیان و مطالعات سیستماتیک مورد استفاده قرار گیرد
(.)Keivany et al., 2011
درمطالعه حاضر به بررسی و مقایسه ویژگیهای شمارشی جمعیت-
های سبیلماهی بینالنهرین در پنج حوضه و زیرحوضه مختلف در
کشور پرداخته شد .جمعیتهای حوضه دیاله در کلیه صفات به جز
تعداد شعاع باله دمی با یکدیگر اختالف معناداری داشتند .آزمونهای
 CVAو خوشهای نیز نشان دادند که چهار جمعیت مورد مطالعه در
حوضه دیاله با یکدیگر اختالف دارند .از حوضه کارون نیز دو جمعیت
رودخانه های دز و شور در تعداد فلس باالی خط جانبی ،تعداد فلس زیر
خط جانبی ،تعداد شعاع باله دمی ،تعداد شعاع نرم باله مخرجی و تعداد
شعاع نرم باله سینهای از یکدیگر متمایز بودند و آزمونهای  PCAنشان
دادند که این دو جمعیت در صفات شمارشی مذکور با یکدیگر اختالف
معناداری دارند .انعطافپذیری ریختی امکان بقای جمعیتهای یک
گونه را در محیطهای متنوع تسهیل کرده و میتواند بهواسطه پاسخ
تکاملی در راستای بهرهبرداری از منابع محیطی ،سبب تفکیک جمعیت-
ها شود (.)Chapman et al., 2008
در جمعیتهای حوضه جراحی نیز سه جمعیت در میانگین تعداد
فلس روی خط جانبی ،تعداد فلس زیر خط جانبی ،تعداد فلس جلوی
باله پشتی ،تعداد فلس دور ساقه دمی ،تعداد خار سخت باله شکمی،
تعداد شعاع نرم باله شکمی ،تعداد خار باله مخرجی ،تعداد شعاع نرم
باله مخرجی و تعداد شعاع نرم باله سینهای از یکدیگر متمایز بودند و
آزمونهای  CVAو خوشهای نیز بهخوبی توانستند این جمعیتها را از
یکدیگر تفکیک کنند که میتواند به ویژگیهای رژیم غذایی و قابلیت
شناگری آنها مرتبط باشد (.)Langerhans and Reznick, 2010
جمعیتهای حوضه بوشهر در کلیه صفات شمارشی از یکدیگر متمایز

کیوانی و همکاران

نمود که بخشهای عمدهای از تفاوتهای ریختی جدا شده بواسطه
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 بخشی از این تفاوتهای ریختی، عالوه براین.)and Patzner, 2011
نیز میتواند ناشی از سازگاری به شرایط محیطی برای افزایش بقای این
 در مجموع در روش زیستسنجی مبتنی بر صفات.گونه عامگرا باشد
، جمعیتها در صفاتی از قبیل تعداد فلس روی خط جانبی،شمارشی
تعداد فلس جلوی باله پشتی و تعداد فلس دور ساقه دمی بیشترین
اختالف را نسبت به یکدیگر نشان دادند ولی تمام جمعیتها با یکدیگر
.همپوشانی داشتند
پست الکترونیک نویسندگان
keivany@iut.ac.ir
zghorbani@yahoo.com

:یزدان کیوانی
:زهرا قربانیرنجبری
تشکر و قدردانی

 دکتر سعید، دکتر منوچهر نصری،بدینوسیله از آقایان دکتر ساالر درافشان

[ DOI: 10.22034/jair.8.4.24 ]

[ Downloaded from jair.gonbad.ac.ir on 2023-01-09 ]

34

 غذای در دسترس و حتی فاصله مهاجرت،محیطی از قبیل دما
میتوانند بهطور بالقوه باعث ایجاد تفاوتهای ریختی در ماهیان شوند
.)Turan et al., 2006(
) بینMotamedi et al., 2011( طی بررسی معتمدی و همکاران
،) از سه حوضه تیگره و فراتB. lacerta( جمعیتهای سسماهی کورا
دریاچه ارومیه و حوضه جنوبی دریای خزر تفاوتهای ریختی و ژنتیکی
- نتایج مطالعه آنها به خوبی انطباق الگوی تفکیک جمعیت.مشاهده شد
 در مطالعه آنها.های سه حوضه با فاصله جغرافیایی را نشان داد
تحلیلهای تکمتغیره و چندمتغیره مؤلفههای ریختی و نیز تحلیلهای
ًژنتیکی نشان داد که جمعیت حوضه دجله از دو حوضه دیگر کامال
 جمعیتهای حوضههای خزر و دریاچه ارومیه از، همچنین.مجزا است
 هرچند در برخی از صفات بین دو حوضه همپوشانی،هم مجزا هستند
 سطوح تغییرات درونجمعیتی بهوسیله ضریب تغییرات.دیده میشد
 وجود،کلی بیان میشود که میتواند تحت تأثیر سه عامل الگوی رشد
بیش از یک جمعیت در منطقه و یا حضور گروههای فنوتیپی مختلف در
 میتوان بیان، بنابراین.)Karakousis et al., 1991( یک منطقه باشد
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Abstract
Study of fishes in aquatic ecosystems is important in many ways, including
ecology, ethology, conservation and management of water resources, reserves and
aquaculture, so the present study compared the geometric morphometrics of B.
mesopotamicus populations in Iran. Some 460 specimens were sampled from
Zardmashin, Aalaa, Jarrahi, Dez, Shur, Meymeh, Changooleh, Kangir, Doyrej,
Ahram, Zohreh, Kheirabad, Karzin, Shahpur and Darolmizan rivers in Bushehr and
Tigris basins. Some 17 meristics were counted under a stereomicroscope. The data
were analyzed with multivariate statistical methods including PCA, DFA, CVA
and cluster analysis. Multivariate comparisons showed no significant differences in
the studied populations. Kruskal-Wallis analyses of the means of all meristic traits
showed significant differences among different basins, although the PCA and CVA
tests did not present these differences very well, thus generally, the studied
populaions were overlapping.
Keywords: B. mesopotamicus, Bushehr basin, Tigris basin, Morphometric traits,
Meristic traits.

