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چکیده
جویبارماهی سفیدرود ( )Oxynemacheilus bergianusدر چندین حوضههای آبریز ایران یافت میشود .با
توجه به پراکنش باالی آن ،مطالعه حاضر بهمنظور بررسی تنوعریختی آن در دو حوضه دریایخزر و دریاچه
نمک با استفاده از روش ریختسنجی هندسی به اجرا درآمد .برای این منظور تعداد  115قطعه ماهی از پنج

دریافت99/01/06 :
پذیرش99/04/13 :

منطقه پراکنش این گونه (رودخانههای سفیدرود و قزلاوزن (حوضه دریایخزر) ،جاجرود ،کردان ،قمرود
(حوضه دریاچه نمک) صید و با استفاده از روش ریختسنجی هندسی مورد مقایسه قرار گرفتند .نتایج بیانگر
الگوهای شکلی کامالً متنوع در بین جمعیتهای مورد بررسی بود .نتایج همچنین نشاندهنده اختالف معنیدار

نویسنده مسئول مکاتبه:

بین شکل بدن ماهیان رودخانههای مورد مطالعه بود .عمده تفاوتهای مشاهده شده دربین جمعیتهای مورد
مطالعه مربوط به طول و عمق ساقه دمی ،ارتفاع بدن ،طول سر و جایگاه بالههای پشتی ،مخرجی و سینهای بود.

سهیل ایگدری ،دانشیار ،گروه شیالت ،دانشکده
منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران

الگوهای شکلی مشاهده شده میتواند بیانگر جدایی ریختی وابسته به زیستگاه و فواصل جغرافیایی باشد که

ایمیلsoheil.eagderi@ut.ac.ir :

روش ریختسنجی هندسی بهدلیل توانایی باال در تفکیک ویژگیهای ریختی قادر به تفکیک آنها بود.

واژههای کلیدی:
جویبارماهی ،حوضههای آبریز ایران ،ریختسنجی هندسی ،ویژگیهای ریختی

 | 1مقدمه
بررسی ویژگیهای ریختی اهمیت باالیی در مطالعه زیستشناسی
ماهیها ایفا میکند .آرایهشناسی و درک تنوعزیستی در طول تاریخ
براساس ویژگیهای ریختشناسی بوده است (.)Bookstein, 1998
مطالعه ویژگیهای ریختسنجی بهصورت سنتی بهعنوان ابزاری
قدرتمند در مطالعات درون و بین گونهای بهمنظور آرایهشناسی استفاده
میشد ،بهدلیل این که روش سنتی دارای معایبی مانند عدم توافق در
چگونگی حذف اثر اندازه و عدم همگنی فواصل خطی بهدلیل تعریف
نشدن نقاط یکسان بود ( ،)Adams et al., 2004بنابراین روش
ریختسنجی هندسی بهعنوان یک روش نوین با تکیه بر دادههای
حاصل از لندمارکگذاری روی شکلهای دو یا سه بعدی ،توانست
تفاوتهای الگوی ریختی شکل بدن را بهخوبی به نمایش گذارد و
خطاهایی روش سنتی را نداشت .در این روش باتوجه به حذف اثر
اندازه ،جهت و موقعیت ،تغییرات مشاهده شده ناشی از تنوع الگوی
شکل بدن بهخوبی به نمایش در میآید (.)Slice, 2007
جویبارماهیان بدون خار ( )Nemacheilidaeبعد از کپورماهیان
فون غالب ماهیهای آبهای داخلی ایران را تشکیل میدهند .جنس
نشریه پژوهشهای ماهیشناسی کاربردی1399 ،؛ 8)4( :71-76

 Oxynoemacheilusاز این خانواده دارای بیش از  41گونه میباشد
که از شرق بلغارستان تا ایران پراکنش داشته و براساس آخرین فهرست
تعداد  17گونه از این جنس در ایران یافت میشود ( Esmaeili et al.,
 .)2018این ماهیان (جنس  )Oxynoemacheilusیکی از اعضای
عمده ماهیان آب شیرین ایران با پراکنش گسترده میباشند .گونه
جویبارماهی سفیدرود ( )O. bergianusاز رودخانه سفیدرود توصیف
شد ولی بهتدریج حضور آن در دیگر حوضههای آبی داخلی ایران مانند
حوضه دریاچه نمک ثبت گردید .این گونه بهواسطه داشتن بالهدمی
صاف و کمی فرورفته ،اندازه کوچک و لکههای خاکستری تیره تا
قهوهای روی قاعده بالهدمی و پهلوها ،لب فوقانی و تحتانی با زایده
استخوانی میانی و شیاردار ،فقدان تاج ساقهدمی ،پهلوهای فلسدار و
خط جانبی کامل در طول پهلوها ( ;Tabatabayi et al., 2013
Eagderi et al., 2014; Keivany et al., 2016; Jalili et al.,
 ،)2018; Coad, 2020بالهدمی صاف تا حدودی فرورفته نسبت به

دیگر اعضای همجنس خود قابل شناسایی است .جویبارماهی سفیدرود
در پهلوها دارای چندین خال خاکستری تیره نامنظم میباشد ،در بخش
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پشتی لکههایی به شکل مربع که تیره رنگ و متقاطع هستند ،وجود
دارد .باتوجه به پراکنش باالی جویبارماهی سفیدرود در آبهای داخلی
ایران ،در مطالعه حاضر سعی شد تا نمونهبرداری جامعی صورت گرفته و
ویژگیهای ریختی آن در پنج جمعیت شامل دو حوضه دریایخزر و
دریاچهنمک با استفاده از روش ریختسنجی هندسی مورد مقایسه قرار
گیرد .نتایج حاصل به درک بهتر الگوی شکل بدن در نواحی مورد
پراکنش و در تشخیص آنها کمک خواهد نمود.

درطی سالهای  1397تا  1398تعداد  115نمونه جویبارماهی
سفیدرود از رودخانههای سفیدرود ( )38°53'00"N, 49°51'01"Eو
قزلاوزن (( )35°59'53"N, 47°50'05"Eحوضه دریای خزر) و
رودخانههای کردان ( ،)35°56'00"N, 50°49'00"Eجاجرود
( )35°39'00"N, 51°44'00"Eو قمرود (N, 50°36'07"E
"( )34°22'51حوضه دریاچه نمک) با استفاده از الکتروشوکر  220ولت
صید شدند .از هر جمعیت تعداد  15تا  30عدد برای مطالعه ریختی
پس از صید در فرمالین بافری  5درصد تثبیت شدند .در آزمایشگاه با
استفاده از دوربین دیجیتال عکاسی کانون مستقر برروی یک کپیاستند

از سمت چپ سطح جانبی ماهیها عکسبرداری شد .جهت استخراج
دادهها به روش ریختسنجی هندسی لندمارک-پایه ،تعداد  15نقطه
لندمارک تعریف و بر روی تصویرهای دو بعدی با استفاده از نرمافزار
 tpsDig2رقومی گردیدند (شکل  .)1رویهمگذاری جایگاه لندمارکها
جهت حذف تغییرات غیرشکل (شامل مقیاس ،جهت و موقعیت) توسط
آنالیز پروکراست ( )Generalized Procrustes Analysisدر نرمافزار
 PAST-2.1صورت گرفت (.)Hammer et al., 2001
دادههای شکل بدن جمعیتهای مورد مطالعه با استفاده آنالیزهای
چندمتغیره تجزیه به مولفههای اصلی ( ،)PCAآنالیز خوشهای
( )Cluster Analysisبا انتخاب الگوریتمهای  Paired groupو
 Eucilideanدر نرمافزار  PAST-2.1و تجزیه همبستگی کانونی
( )CVAبراساس ارزش عدد  pحاصل از آزمون جایگشت
( )Permutation testبا ده هزار تکرار در نرمافزار  Morpho Jمورد
تحلیل قرار گرفتند .مصورسازی تغییرات شکل بدن براساس میانگین
شکل جمعیتها نسبت به شکل میانگین کل ( Consensus
 )configurationبا استفاده از شبکه تغییر شکل در نرمافزار Morpho
 Jصورت پذیرفت (.)Klingenberg, 1998

شکل  -1نقاط لندمارک تعریف شده برای استخراج شکل بدن در جمعیتهای جویبارماهی سفیدرود -1 :ابتداییترین نقطه پوزه -2 ،مرکز حدقه چشم -3 ،محل تقاطع
خط عمود بر محور طولی بدن که از مرکز حدقه عبور میکند با لبه باالیی سر -4 ،نقطه انتهایی بخش سر -5 ،ابتدای قاعدهی بالهی پشتی -6 ،انتهای قاعدهی بالهی
پشتی -7 ،انتهای باالیی ساقه دمی -8 ،انتهای پایینی ساقه دمی -9 ،انتهای قاعدهی بالهی مخرجی -10 ،ابتدای قاعدهی بالهی مخرجی -11 ،ابتدای قاعده بالهی شکمی،
 -12قدامیترین نقطهی قاعدهی بالهی سینهای -13 ،نقطه پایین شکاف سرپوش آبششی -14 ،محل تقاطع پارهخطی که از لندمارکهای  2و  3میگذرد با لبه زیرین سر و
 -15ابتداییترین نقطه شروع جفت سبیلک زیرین.

 | 3نتایج
الگوهای ریختی مربوط به پنج جمعیت جویبارماهی سفیدرود با
استفاده از ریختسنجی هندسی با پراکنش باال مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج تجزیه و تحلیل مؤلفههای اصلی ،دو مؤلفه را بهعنوان مؤلفههای
اصلی در ایجاد تغییرات بین جمعیتهای مورد مطالعه ارائه نمود که در
مجموع  65/94درصد از واریانس را بهخود اختصاص میدادند .در شکل
 ،2نمودار تجزیهوتحلیل مؤلفههای اصلی براساس دو مؤلفه اول پراکنش
گروههای مورد بررسی را نشان داد .براساس نتایج بین جمعیتهای
مورد مطالعه همپوشانی اندکی دیده میشود هرچند که جمعیت
رودخانه سفیدرود بهطور قابلتوجهی از بقیه جمعیتها متمایز میباشد.

در تجزیهوتحلیل تغییرات کانونیک ( )CVAجمعیتهای مورد مطالعه
کامالً از یکدیگر تفکیک شدند و از نظر شکل بدن اختالف معنیداری را
نشان دادند ( F=21/9 ،Walk’s lambda =0/00032و .)p=0/0002
(شکل  .)3فواصل مهاالنوبیس و پروکراست بهعنوان درجه تمایز بین
جمعیتهای مورد مطالعه در جدولهای  1و  2ارائه شده است .براساس
نتایج بیشترین فاصله ماهاالنوبیس و پروکراست بین جمعیتهای
رودخانه سفیدرود با قزل اوزن و کمترین آن بهترتیب بین جمعیتهای
رودخانه قزلاوزن با قمرود و رودخانه کردان با جاجرود بود.

Downloaded from jair.gonbad.ac.ir at 17:38 +0430 on Tuesday June 22nd 2021

 | 2مواد و روشها

ایگدری و همکاران

|

بررسی تغییرات ریختی جویبارماهی سفیدرود...

73

شکل  -3نمودار تحلیل همبستگی کانونی ( )CVAشکل بدن جمعیتهای سگ ماهی جویباری مورد مطالعه
جدول  -1فواصل ماهاالنوبیس شکل بدن حاصل از آزمون  CVAدر جمعیتهای سگ ماهی جویباری مورد مطالعه

قمرود

قزل
اوزن
6/197

جاجرود

8/046

8/902

کردان

8/513

7/5

7/142

سفیدرود

11/777

10/427

9/522

قم رود

جاجرود

کردان

6/354

جدول  -2فواصل پروکراست شکل بدن حاصل از آزمون  CVAدر جمعیتهای سگ ماهی جویباری مورد مطالعه

قزل اوزن

قم رود

جاجرود

قمرود

0/0322

جاجرود

0/0624

0/0469

کردان

0/0614

0/0424

0/0206

سفیدرود

0/0899

0/075

0/0425

آنالیز خوشهای ،جمعیتهای مورد مطالعه را براساس شکل بدن در دو
خوشه اصلی قرار داد (شکل  .)4میانگین شکل بدن ماهیهای هر
جمعیت نسبت به شکل میانگین کل در شبکه تغییر شکل براساس
الگوی جابجایی لندمارکها در مقابل هر آرایه ارائه شده است (شکل .)4
براساس الگوی جابجایی لندمارکها ماهیهای رودخانه جاجرود دارای
ساقه دمی مرتفعتر بودند .همچنین طول قفای پشت سر بهدلیل
جابجایی خلفی لندمارک  4افزایش نشان داد و جابجایی قدامی در
جایگاههای باله سینهای نیز مشاهده گردید ..جمعیت رودخانه جاجرود
به همراه کردان بر روی یک شاخه قرار گرفتند .در ماهیهای رودخانه

کردان

0/0436

کردان طول ساقهدمی کاهش یافته و بالهمخرجی جایگاه خلفیتری
دارد .تفاوت شکل بدن جمعیت رودخانه سفیدرود بهصورت کاهش طول
ناحیه دم ،جایگاه فوقانی پوزه و افزایش ارتفاع سر و تنه بود .الگوی
شکل بدن ماهیهای رودخانه قزلاوزن شامل ساقه دمی درازتر ،بدنی
با ارتفاع کمتر در ناحیه بالهپشتی و بالهسینهای خلفیتر میباشد.
جمعیت ماهیان رودخانه قمرود سر و ساقهدمی کوتاهتری داشته و باله
سینهای جایگاه جلوییتر و بالهپشتی جایگاه خلفیتری داشتند .افراد
این جمعیت با جمعیت رودخانه قزلاوزن در یک خوشه قرار گرفتند.
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ایگدری و همکاران

 | 4بحث و نتیجهگیری
نتایج این مطالعه نشاندهنده الگوی شکل بدن متنوع جویبارماهی
سفیدرود در رودخانههای مورد بررسی بود .گایل و همکاران ( Guill et
 )al., 2003با استفاده از روش ریختسنجی هندسی لندمارک پایه
تفاوتهای ریختی سه گونه از سوفماهیان ( Etheostoma
 caeruleum, Etheostoma nigrumو )Etheostoma stigmaeum
را مطالعه نمودند و این روش توانایی باالیی در جداسازی ریختی آنها
نشان داد .ایگدری و همکاران ( )Eagderi et al., 2014در بررسی خود
روی تفاوتهای ریختی جمعیتهای سگماهی جویباری سفیدرود
حوضه دریاچه نمک با استفاده از روش ریختسنجی هندسی صفات سر
و ساقه دمی درازتر و کم عمق و جایگاه قدامی باله پشتی را از صفات
بارز در تفکیک جمعیتهای مورد مطالعه عنوان کردند .موسویثابت و
انوریفر ( )Mousavi-Sabet and Anvarifar, 2013نیز با استفاده از
همین روش دو گونه جویبار ماهی خاردار جنس  Cobitisرا با یکدیگر
مقایسه کردند که دو گونه  C. faridpakiو  C. keyaniاز یکدیگر
تفکیک شدند .مطالعات متعددی استفاده از این روش (ریختسنجی
هندسی) را بهعنوان یک ابزار مناسب جهت تفکیک ریختی جمعیتهای
مختلف ماهیان عنوان کردهاند ( Eagderi et al., 2013; Ghojoghi
and Eagderi, 2014; Eagderi et al., 2019; Mouludi-Saleh et
.)al., 2019, 2020

تشریح دالیل تفاوتهای ریختی بین جمعیتها مشکل میباشد
( )Cadrin, 2000; Poulet et al., 2004و این تفاوتهای ریختی به-
واسطه اثر متقابل ژنتیک و محیط ایجاد میشوند ( Salini et al.,
 .)2004; Pinheiro et al., 2005بهویژه خصوصیات زیستمحیطی در
خالل مراحل اولیه تکوینی ،افراد را از نظر فنوتیپی بیشتر تحتتأثیر
میدهد ( .)Pinheiro et al., 2005به هرحال داشتن برخی ویژگیهای
ریختی مزایایی را برای سازگاری آن موجود با محیط زیست آن فراهم

میسازد .عمده تفاوتهای مشاهده شده دربین جمعیتهای مورد
مطالعه مربوط به طول و عمق ساقه دمی ،ارتفاع بدن ،طول سر و
جایگاه بالههای پشتی ،مخرجی و سینهای بود .جمعیتهای قزلاوزن و
قمرود بهواسطه داشتن سر کوچکتر و بدن کشیدهتر در یک خوشه قرار
گرفتند .ماهیها با فرم بدنی کشیدهتر توانایی بیشتری برای غلبه بر
جریانهای سریعتر آب دارند .جمعیت رودخانه سفیدرود در بین
جمعیتهای مورد مطالعه بیشترین ارتفاع بدن را دار میباشد .بدن پهن
میتواند شنای ثابت و موثری را در محیطهایی با جریان ضعیف را ایجاد
کند ( .)Black, 1983ماهیان رودخانههای سفیدرود و کردان دارای سر
بزرگتر بودند .تغییر شکل سر بهطور غیرمستقیم بهواسطه تغییرات در
عمل جستجوی غذا میباشد و بر موفقیت جستجو غذا تأثیر میگذارد
( .)Andersson et al., 2005ماهیان رودخانه جاجرود نیز تا حدودی
از فرم بدن با ارتفاع بیشتری در ناحیه بالهپشتی و ساقهدمی نسبت به
رودخانه کردان برخوردار هستند .بنابراین نتایج این مطالعه نیز در
راستای مطالعات قبلی توانایی روش ریختسنجی هندسی را بهعنوان
روشی در مطالعات ریختی جویبارماهیان که در آنها روشهای سنتی
فاقد توانایی کافی در تفکیک ریختی هستند ،را نشان داد.
جویبارماهیان در ایران از پراکنش و تنوع باالیی برخوردارند و
شناسایی و آرایهشناسی آنها براساس صفات ریختی مشکل میباشد،
چراکه تمامی آنها دارای ویژگیهای ریختی مشابه میباشند .نتایج این
تحقیق نیز الگوهای شکلی کامالً متنوع این ماهیان در رودخانههای
مورد مطالعه بود که میتواند حاکی از فواصل جغرافیایی و جدایی
زیستگاهی باشد که روش ریختسنجی هندسی بهدلیل توانایی باال در
تفکیک ویژگیهای ریختی قادر به تفکیک آنها بود .به هرحال برای
شناسایی دقیقتر آنها بهتر است براساس دادههای مولکولی صورت -
گیرد.
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Abstract
Oxynemacheilus bergianus is found in several inland water basins of Iran. Due to its
wide distribution, this study was conducted to investigate its morphological variation
in basins of Caspian Sea and Namak Lake of Iran using geometric morphometric
technique. For this purpose, a total of 115 specimens from five river (Sefid and
Ghezel Ozan (Caspian Sea basin), Jajrood, Kordan, Qom (Namak Lake basin)) were
caught and compared using geometric morphometric method. The results indicated a
completely different body shape patterns in the studied populations. The results also
showed a significant difference between the body shape of the studied and groups the
most differences were related to tail length and depth, body depth, head length and
position of the dorsal, anal and pectoral fins. The observed shape patterns can
indicate habitat-dependent morphological separation and geographical distances that
the geometric morphometric method was highly capable of separating morphological
features due to their high capability.
Keywords: Loaches, Inland water basins of Iran, Geometric morphometric, Body
shape characteristics

