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چکیده
جهت مطالعه تغییرات خصوصیات مورفولوژیک ماهی سفیدرودخانهای ( 091 ،)Leuciscus orientalisقطعه ماهی از
رودخانههای دوغ ،سیاهرود و سفیدرود واقع در حوضه جنوبی دریای خزرصید گردید؛  52صفت ریختسنجی 2 ،صفت
ریختسنجینسبی و  9صفت شمارشی سنجش و شمارش شد .مقایسه میانگین صفاتریختی بیانگر وجود دوشکلی جنسی در
جمعیتهای مورد مطالعه بود .از جمله صفات جدا کننده قطرمردمک چشم ،فاصله باله پشتی -دمی ،طول قاعده باله مخرجی ،فاصله
بین چشمها و عرض سر است .نتایج نشان داد که صفات شمارشی در بین جمعیتها تفاوت معنیدار ندارد( )p>1/12اما خصوصیات
ریختسنجی مبتنی بر فاصله تاکسونومیک بیانگر فاصله کمتر جمعیت دوغ از جمعیت سیاهرود و جدایی ریختی معنیدار از جمعیت
سفیدرود است .در تجزیه به مؤلفههای اصلی مؤلفه اول و دوم  99/77درصد از تغییرات واریانس کل را شامل میشوند .بهمنظور بیان
واضحتر جدایی جمعیتها از آزمون  CVAاستفاده شد .نتایج آزمون نشان داد که جمعیتها بهطور معنیدار از هم جدا شدند
( )p>1/12 ،Wilk,s lambda=1/125و فاکتور اول و دوم  99/8درصد از تغییرات واریانس کل را سبب میشوند .صفات عرض
ساقه دمی ،طول قاعده باله سینهای و قطرچشم بر روی محور اول و صفات فاصله بین چشمها ،قطر مردمک چشم و طول قاعده باله
مخرجی بر روی محور دوم بارگذاری میشوند.
کلمات کلیدی :تفاوت ریختشناختی ،ماهی سفید رودخانهای ،حوضه جنوبی دریای خزر
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مقدمه
مطالعه تنوعپذیری فنوتیپی در بین جمعیتهای یک گونه
در محیطهای متنوع پدیدهای عادی است که در نتیجه اثر
فاکتورهای محیطی بر روی اجداد جمعیتهای یک گونه در
راستای پدیده گونهزایی حاصل میگردد ( Adamsو همکاران،
 )8991و طبق تئوریهای رشد و نمو ماهی ،جایگزینی و تغییرات
در صفات ریختشناسی همزمان با تغییرات فیزیولوژیک ،آناتومیک،
رفتاری و حتی تغییر در زیستگاه حاصل میشود ( Sagnesو
همکاران .)8991 ،تفاوتهای فنوتیپی نسبت به تفاوتهای ژنتیکی
بیشتر تحت تأثیر عوامل محیطی قرار دارند ( Pinheiroو
همکاران5002 ،؛  Saliniو همکاران5002 ،؛ .)8999 ،Tudela
مطالعه بومسازگانهای آبی و بررسی ماهیان موجود در
آنها از لحاظ تکاملی ،رفتارشناسی ،حفاظت ،مدیریت منابع آبی
و بهرهبرداری ذخایر بسیار حائز اهمیت است ،بهطوریکه در
مطالعه آبها قبل از هر چیز بایستی بررسی روی ماهیان صورت
گیرد ( .)8911 ،Bagenalماهی سفید رودخانهای Leuciscus
 orientalisیا چاب اروپایی از خانواده کپورماهیان است.
 Biancoو  )8915( Banarescuزیرگونههای مختلفی از این
ماهی را گزارش دادند Turan .و همکاران ( )5002تغییرات
مورفولوژیک را عامل اصلی جدایی عنوان کردند .زیرگونه ماهی
سفیدرودخانهای L. cephalus orientalisنسبت به زیرگونه
اروپایی آن  L. c. cephalusاز نظر برخی پارامترهای
مورفولوژیک مانند؛ کشیدگی بدن ،رگههای تیره پشت اوپرکلوم،
میانگین اندازه فلس و خارهای باله مخرجی با یکدیگر متمایز
هستند ( .)8921 ،Bergدر گذشته این گونه با نام علمی L.
 cephalusشناخته شده بود اما اواخر در مطالعات بهعمل آمده،
نام این ماهی به  L. orientalisتغییر یافته است .حوضه
پراکنش این گونه در نیمه شمالی ایران و در تمام حوضه آبریز
دریای خزر و دریای آرال هست ( Freyhofو ،Kottelat
 ،)5001همچنین حضور آن در رودخانه ارس ،حوضه دریاچه
نمک ( Biancoو  )8915 ،Banarescuحوضه دریاچه ارومیه،
دریاچه زریوار کردستان و در رودخانه های دجله و کارون نیز
گزارش شده است (عبدلی .)8711 ،این گونه براساس طبقهبندی
 )8992( IUCNاز گونههای در معرض تهدید اروپا محسوب
میشود ( Shiri Harzeviliو همکاران )5007 ،اما در ایران
جزو گونههای با کمترین نگرانی ( )LCمحسوب میشود ،که
اطالعات کمی درباره مورفولوژی این ماهی وجود دارد .هدف
مطالعه ،بررسی تغییرات صفات ریختی و شمارشی جمعیتهای
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گونه  L. orientalisو میزان واگرایی این جمعیتها در 7
رودخانه دوغ گلستان ،رودخانه سیاهرود مازندران و رودخانه
سفیدرود گیالن است.

مواد و روشها
نمونهبرداری ماهی سفیدرودخانهای از سه زیر حوضه جنوبی
دریای خزر (رودخانه دوغ گلستان ،رودخانه سیاهرود مازندران و
رودخانه سفیدرود گیالن) در بهار سال  8790صورت پذیرفت.
ماهیها بهوسیله دستگاه الکتروشوکر صید گردیدند .بهمنظور
بررسی جمعیتهای احتمالی ماهی سفید رودخانهای دراین مطالعه
 79صفت ریختشناسی ماهی ( 52صفت ریختسنجی 2 ،صفت
ریختسنجینسبی و  9صفت شمارشی) مورد بررسی قرار گرفت
(شکل  ،8جدول .)8

شکل :1ماهی سفید رودخانهای Leuciscus orientalis,
)(Nordmann, 1840

خصوصیات ریختسنجی با استفاده از کولیس با دقت
 0/08میلیمتر اندازهگیری شدند .تعداد نمونهها از رودخانه دوغ
استان گلستان  ،29سیاهرود استان مازندران  21و رودخانه
سفیدرود استان گیالن  17قطعه ماهی بود (شکلهای  5و .)7
قبل از تجزیه و تحلیل ،تست نرمالیتی بر روی دادههای ریختشناسی
و شمارشی براساس آزمون کولموگروف -اسمیرنوف انجام شد.
به منظور حذف هر گونه تأثیر ناشی از رشد آلومتریک تمام
مقادیر اندازهگیری شده صفات ریختی مطابق با روش  Elliottو
همکاران ( )8992تبدیل شدند:

b
L
) M adj = M ( s⁄L
0
که  :Mمقدار اولیه صفات ریختی اندازهگیری شده:M adj .

مقادیر اندازهگیری تصحیح شده :L0 .طول استاندارد ماهی:Ls ،
میانگین کل طول استاندارد برای تمامی ماهیان در تمام
ایستگاهها :b ،برابر است با شیب رگرسیون  Log Mبه Log L0

در تمام نمونهها میباشند.
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جدول  :1صفات ریختسنجی و ریختسنجینسبی و ریختشمارشی بررسی شده ماهی سفیدرودخانهای ()L. orientalis
صفات

صفات

صفات

8

طول پوزه

82

طول قاعده باله مخرجی

51

5

قطر چشم

82

فاصله باله مخرجی تا باله دمی

51

7

قطرمردمک چشم

81

فاصله باله سینهای تا باله مخرجی

59

2

فاصله چشم تا سرپوش آبششی

81

حداقل ارتفاع بدن

70

2
1
1
1
9
80
88
85

ارتفاع باله پشتی
طول قائده باله پشتی
فاصله باله پشتی تا باله دمی
طول قاعده باله سینهای
ارتفاع باله سینهای
فاصله پوزه تا ابتدای باله سینهای
طول قاعده باله شکمی
ارتفاع باله شکمی

81
89
50
58
55
57
52
52

87

ارتفاع باله مخرجی

51

ارتفاع ساقه دمی
ارتفاع بدن
فاصله بین سوراخهای بینی
فاصله بین دو چشم
عرض سر
عرض بدن
عرض ساقه دمی
طول ساقه دمی
نسبت فاصله باله شکمی تا مخرجی
به طول پوزه تا باله مخرجی

78
75
77
72
72
71
71
71

برای تجزیه و تحلیل چند متغیره پراکندگی جمعیت
ماهی سفیدرودخانهای و نشان دادن تمایز بین جمعیتها در
مناطق نمونهبرداری و تعیین صفات مناسب برای جداسازی
جمعیتها از روش تجزیه به مؤلفههای اصلی ( 1)PCAدر
نرمافزار  SPSSاستفاده شد ( .)8991 ،Kulievصفاتی که
دارای ضرایب عاملی بزرگتر از  0/12باشند از صفات جداکننده
جمعیتها محسوب میشوند ( Karakusisو همکاران.)8998 ،
در این مطالعه از روش  2CVAنیز بهمنظور دستهبندی و تعیین
گروههای بالقوه استفاده گردید .از نظر تئوری و عملی شباهتهای
فراوانی بین این دو روش وجود دارد ولی مهمترین تفاوت آنها
این است که  PCAابزاری است جهت سادهسازی توصیف
تفاوتها میان افراد درحالیکه هدف  CVAساده نمودن
توصیف تفاوتهای موجود در میان گروهها است یا بهعبارت
دیگر  CVAمتغیرهایی را بهمنظور توصیف موقعیت نسبی
گروهها (یا زیرمجموعههایی از افراد) در نمونه مورد بررسی ایجاد
میکند .در این روش مجموعه جدیدی از متغیرها که در واقع
ترکیب خطی از متغیرهای اصلی یا اولیه هستند تولید میشود.
سپس برای هر متغیر و به ازاء هر فرد یک امتیاز درنظر گرفته
- Principal component analysis
- Canonical Variates Analysis

1

79

تعداد خارهای کمان آبششی
نسبت طول سر به فاصله پوزه تا ابتدای
باله پشتی
نسبت فاصله باله سینهای تا شکمی به
فاصله پوزه تا باله شکمی
نسبت فاصله باله سینهای تا شکمی به
فاصله باله شکمی تا مخرجی
تعداد شعاعهای نرم باله پشتی
تعداد خارهای باله پشتی
تعداد شعاعهای نرم باله مخرجی
تعداد خارهای باله مخرجی
تعداد فلسهای روی خط جانبی
تعداد فلسهای باالی خط جانبی
تعداد فلسهای پایین خط جانبی
تعداد مهرههای بدن
نسبت فاصله پوزه تا باله شکمی به
فاصله پوزه تا باله مخرجی

میشود که در نهایت میتوان امتیازهای بهدست آمده را بهصورت
تصویری ترسیم نمود ( Zelditchو همکاران .)5002 ،همانطورکه
گفته شد پیش شرط اصلی  CVAآن است که افراد گروهبندی
شوند بههمین جهت در مطالعه پیش رو گروهبندی افراد بر
اساس محل صید انجام شد .برای تجزیه وتحلیل آماری دادههای
بهدست آمده از نرمافزار  SPSS17و  PAST 1.23استفاده شد.

نتایج
دادههای ریختشناسی و شمارشی دارای توزیع نرمال بودند
( .)P>0/02مقایسه صفات ریختشناسی با استفاده از آزمون
واریانس یکطرفه انجام گرفت .آزمون همبستگی ،بین صفات
اندازهگیری و شمارش شده و طول استاندارد انجام شد.
همبستگی معنیداری بین صفات شمارشی و طول استاندارد
مشاهده نگردید ( )P<0/02ولی بین اندازه بدن و فواصل اندازهگیری
شده همبستگی باال و معنیدار وجود داشت ( ،)P>0/02از اینرو
تبدیل مقادیر مطلق به متغیرهای مستقل از اندازه بدن اولین
مرحله از آمادهسازی دادهها بود .آزمون همبستگی بین اندازههای
تصحیح شده و طول استاندارد با هدف بررسی تاثیر حذف اثر
جثه از دادهها انجام شد .نتیجه آزمون هیچگونه همبستگی

2
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طول قاعده باله مخرجی ،فاصله بین چشمها و عرض سر در
تمام جمعیتها تفاوت معنیدار مشابه داشتند .میانگین
( ±انحراف معیار) این صفات برای هر جنس در هر جمعیت در
جدول  5ارائه شده است .از آنجاییکه در تمام جمعیتهای
مورد مطالعه صفات متعددی میان جنس نر و ماده اختالف
معنیدار داشتند ،میتوان این تفاوت را به وجود دوریختی
جنسی نسبت داد ،از اینرو تمامی آنالیزهای پیشرو بهصورت
مجزا برای هر دو جنس انجام پذیرفت.

معنیداری را نشان نداد و این بدین معنی است که اثر رشد
آلومتریک با موفقیت حذف شده است و اگر اختالفی بین گروهها
وجود داشته باشد ناشی از تفاوت در شکل و ماهیت صفات
است.
آزمون  tبرای تعیین صفات ریختسنجی تبدیل شده
دارای اختالف معنیدار در بین جنس نر و ماده برای هر
رودخانه بهطور مجزا بررسی شد .آزمون  tنشان داد که از میان
صفات اندازهگیری شده در جنس نر و ماده فقط صفات قطر
مردمک چشم ،فاصله ابتدای باله پشتی تا ابتدای باله دمی،

جدول : 2میانگین و انحراف معیار صفات ریخت شناسی دارای تفاوت معنیدار جمعیت ماهی سفید رودخانه ای ( )L. orientalisدر مناطق
مورد مطالعه (گلستان ،مازندران و گیالن)
استانها
متغیر

گلستان

مازندران

ماده

نر

ماده

نر

ماده

نر

قطر مردمک چشم

7/50±0/28

5/99±0/52

7/02±0/52

7/58±0/57

7/81±0/20

7/72±0/59

ابتدای باله پشتی تا ابتدای باله دمی

21/27±8/17
80/21±0/12
88/88±0/25
81/11±0/15

29/55±8/12
88/71±0/92
80/19±0/21
81/87±0/98

21/19±8/89
88/55±0/10
80/11±0/29
81/70±0/15

21/12±8/21
85/01±0/15
80/21±0/20
81/71±8/11

21/91±8/12
80/29±0/11
88/21±0/17
81/21±0/11

21/91±8/10
88/59±8/07
88/02±0/15
81/11±8/01

طول قاعده باله مخرجی
فاصله بین چشم ها
عرض سر

جنس

ضریب تغییرات برای تمامی صفات محاسبه شد .با استفاده
از آزمون  ،Flinger-Killeenصفت فاصله ابتدای باله پشتی تا
ابتدای باله دمی ماهی سفیدرودخانهای جنس ماده رودخانههای
دوغ ،سیاهرود و سفیدرود مورد بررسی قرار گرفت .تغییرات این
صفت در جمعیت رودخانه دوغ نسبت به سیاهرود و سفیدرود
بهصورت ثابت دیده میشود ،در حالیکه تغییرات این صفت در
رودخانه سیاهرود نسبت به جمعیت سفیدرود ثابت نیست و از
نظر آماری اختالف معنیدار است ( )P>0/02و فاصله باله پشتی
تا ابتدای باله دمی جمعیت سفیدرود با توجه به میانگین باالتر،
بیشتر میشود .در جنس نر سه جمعیت تغییرات بهصورت
یکسان انجام میشود ( .)P<0/02تغییرات صفت ارتفاع باله
سینهای در جمعیت ماده رودخانه دوغ نسبت به جمعیت ماده
رودخانههای سیاهرود و سفیدرود یکسان نیست .میانگین این
صفت در سه جمعیت نشان میدهد که در جمعیت دوغ و
سفیدرود با توجه به میانگین باالتر ،بزرگتر میشود .در
جمعیت نر ،تغییرات یکسان است .صفت حداقل ارتفاع بدن
جمعیت ماده دوغ نسبت به جمعیت سیاهرود تغییرات مشابه
نیست و میانگین باالتر این صفت در جمعیت دوغ نشان میدهد
که این صفت در حال بزرگتر شدن میباشد .همچنین این
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صفت در جمعیت سیاهرود نسبت به جمعیت سفیدرود از
تغییرات یکسانی برخوردار نمیباشد و اندازه این صفت در
جمعیت سفیدرود رو به بزرگتر شدن است .در جنس نر این
تغییرات یکسان صورت میگیرد .صفت ارتفاع ساقه دمی جنس
ماده دوغ نسبت به سیاهرود در حال تغییر میباشد و با توجه به
میانگین باالتر این صفت در جمعیت سیاهرود نشاندهنده این
است که این صفت در حال بزرگتر شدن میباشد .صفت نسبت
فاصله پوزه تا باله شکمی به فاصله پوزه تا باله مخرجی جمعیت
ماده دوغ نسبت به جمعیت سفیدرود تغییرات معنیدار
( )P>0/02است درحالیکه در سایر مناطق در هر دو جنس
تغییرات معنیدار نیست .این صفت در سفیدرود با توجه به
میانگین باالتر در حال بزرگتر شدن است .صفت قطر چشم
جمعیت نر رودخانه دوغ نسبت به جمعیت سیاهرود و همچنین
جمعیت سیاهرود به سفیدرود تغییرات یکسانی ندارد و از نظر
آماری اختالف معنیدار است ( .)P>0/02اندازه این صفت با
توجه به میانگین باالتر در رودخانههای دوغ و سفیدرود بزرگتر
میشود .صفت فاصله بین دو چشم جمعیت نر سفیدرود
تغییرات بیشتری را نسبت به جمعیت رودخانه دوغ نشان
میدهد و میانگین باالتر این صفت در سفیدرود حاکی از بزرگتر
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شدن این صفت میباشد .تغییرات این صفت در جنس ماده سه
منطقه یکسان است و از نظر آماری اختالف معنیدار نمیباشد
( .)P<0/02صفت عرض ساقه دمی در جنس نر جمعیت
رودخانه دوغ دارای تغییرات بیشتری نسبت به جمعیت
سیاهرود است و این صفت در رودخانه دوغ رو به بزرگتر شدن
میباشد .در جنس ماده تغییرات بهصورت یکسان صورت
میپذیرد .صفت نسبت فاصله باله سینهای تا شکمی به فاصله
پوزه تا باله شکمی جمعیت نر سیاهرود و سفیدرود نسبت به
جمعیت رودخانه دوغ تغییرات بیشتری دارند و با توجه به
میانگین باالتر جمعیت سیاهرود و سفیدرود این صفت بزرگتر
میشود .نتایج نشان داد که از نظر شاخص فاصله تاکسونومیکی،
در جنس ماده جمعیت سیاهرود براساس خصوصیات ریختسنجی

کمترین فاصله را با جمعیت سفیدرود و در جنس نر جمعیت
دوغ کمترین فاصله را با جمعیت سیاهرود داشت ،در هر دو
جنس جمعیت سیاهرود براساس خصوصیات ریختسنجی
نسبی کمترین فاصله را با جمعیت سفیدرود داشت .براساس
خصوصیات شمارشی در جنس ماده جمعیت دوغ کمترین
فاصله را با جمعیت سیاهرود و در جنس نر جمعیت دوغ
کمترین فاصله را با جمعیت سفیدرود نشان داد .فاصله
تاکسونومیکی براساس صفات ریختشناسی بیشتر از مقادیر
بهدست آمده براساس صفات شمارشی است .از نظر خصوصیات
ریختسنجی بیشترین فاصله تاکسونومیکی در هر دو جنس
بین جمعیتهای رودخانه دوغ و سفیدرود بود (جدول .)7

جدول :3ماتریس فاصله تاکسونومیکی بر اساس صفات ریختشناسی بین جمعیتهای
مختلف ماهی سفیدرودخانهای ( )L. orientalisاز حوضه جنوبی دریای خزر
صفات

دوغ
-

ماده
0/22
-

-

ماده
0/0722
-

-

ماده
0/897
-

ریختسنجی

ریختسنجی نسبی

شمارشی

سیاهرود

سفیدرود

دوغ

سیاهرود

0/17
0/25
-

-

نر
0/75
-

-

نر
0/0820
-

-

نر
0/5518
-

0/0725
0/0857
0/722
0/751
-

سفیدرود
0/19
0/22
0/0017
0/0882
0/5020
0/5011
-

آزمون  PCAجمعیتهای ماهی سفید رودخانهای

جدول :4صفات دارای بار عاملی باالتر بر روی مؤلفه اول و دوم

( )L. orientalisاستانهای گلستان ،مازندرن و گیالن :با
استفاده از روش تجزیه به مؤلفههای اصلی مشخص شد که 21/89
درصد واریانس کل صفات روی مؤلفه اول قرار گرفتهاند درحالی
که  57/21درصد واریانس کل صفات بر روی مؤلفه دوم قرار
دارند که در مجموع  19/11درصد واریانس کل صفات بر روی
مؤلفه اول و دوم قرار گرفتهاند (شکل .)5نمودار رستهبندی نشان
دهنده آن است که افراد سه منطقه پراکنش نقطهای متفاوتی با
یکدیگر دارند .تجزیه و تحلیل فاکتوری صفتی را که دارای
ضریب عاملی بزرگتر از  0/12باشد را نشان نداد اما صفاتی که
دارای ضریب عاملی باالتر بودند در جدول  2ارائه گردیده است.

در جمعیتهای ماهی سفیدرودخانهای ( )L. orientalisاستانهای
گلستان ،مازندرن و گیالن
مؤلفه اول

مؤلفه دوم

طول پوزه
فاصله چشم تا سرپوش آبششی
طول قاعده باله سینهای
ارتفاع باله مخرجی
فاصله باله مخرجی تا باله دمی
فاصله بین چشمها
عرض بدن

طول قاعده باله پشتی
فاصله باله پشتی تا باله دمی
حداقل ارتفاع بدن
ارتفاع ساقه دمی
عرض بدن
عرض ساقه دمی

نسبت طول سر به فاصله پوزه تا ابتدای باله
پشتی
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جنس ماده گلستان
جنس نر گلستان

جنس ماده گیالن
جنس نر گیالن

جنس ماده مازندران
جنس نر مازندران

شکل : 2پراکنش جنس نر و ماده بر اساس مؤلفه اول و دوم صفات ریختشناسی جمعیت ماهی سفیدرودخانهای ( )L. orientalisدر
استانهای گلستان ،مازندران و گیالن

آزمون  CVAجمعیتهای ماهی سفید رودخانهای
( )L. orientalisاستانهای گلستان ،مازندران و گیالن:
آنالیز واریانس چند متغیره نشان داد که جمعیت این گونه در
سه منطقه مورد مطالعه با یکدیگر از نظر آماری اختالف
معنیداری ( )Wilk,s lambda=1/025,P>0/02دارند .فاکتور
اول با مقدار ویژه ( 71/91 )8/11درصد از کل تغییرات صفات
بین جمعیتها را بیان میکند و فاکتور دوم با مقدار ویژه
( )8/51پس از فاکتور اول  51/17درصد از تنوع بین جمعیتها
را سبب شده است و در مجموع دو فاکتور  11/1درصد تغییرات
را ایجاد میکنند .پراکنش نقطهای جمعیتها براساس
فاکتورهای اول و دوم نشان میدهد که جمعیت این گونه در
سه منطقه مورد مطالعه در حوضه جنوبی دریای خزر با یکدیگر
همپوشانی ندارند و این نشان از جدایی جمعیتها در این
مناطق است (جدول  2و شکل .)7
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جدول :5صفات بارگذاری شده دارای بار عاملی باالتر بر
روی محور اول و دوم جمعیتهای ماهی سفیدرودخانهای
( )L. orientalisاستانهای گلستان ،مازندرن و گیالن
محور اول

محور دوم

قطر چشم
طول قاعده باله سینهای
فاصله بین سوراخهای بینی
عرض ساقه دمی
نسبت طول سر به فاصله پوزه تا
ابتدای باله پشتی
نسبت فاصله باله سینهای تا
شکمی به فاصله باله شکمی تا
مخرجی
نسبت فاصله باله شکمی تا
مخرجی به طول پوزه تا باله
مخرجی

قطر مردمک چشم
طول قاعده باله شکمی
طول قاعده باله مخرجی
فاصله بین چشمها

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

جنس ماده گلستان
جنس نر گلستان

سال هفتم ،شماره  ،1بهار 1314

جنس ماده مازندران
جنس نر مازندران

جنس ماده گیالن
جنس نر گیالن

شکل :3پراکنش نقطهای جنس نر و ماده ماهی سفیدرودخانهای ( )L. orientalisدر استانهای گلستان ،مازندران و گیالن

آزمون  CVAافراد ماده ماهی سفید رودخانهای

جدول :6صفات بار گذاری شده دارای بار عاملی باالتر بر

( )L. orientalisاستانهای گلستان ،مازندرن و گیالن:

روی محور اول و دوم افراد ماده ماهی سفیدرودخانهای ( L.

جنس ماده این گونه در رودخانههای سفیدرود و سیاهرود از
نظر آماری دارای تفاوت معنیدار میباشند (,P>0/02
 .)Wilk,s lambda=1/078فاکتور اول با مقدار ویژه ()8/912
 11/18درصد از کل تغییرات صفات بین جمعیتها را بیان
میکند و فاکتور دوم با مقدار ویژه ( )0/192پس از فاکتور اول
 78/58درصد از تنوع بین جمعیتها را سبب شده است و در
مجموع این دو محور صددرصد تغییرات را توانستهاند اعمال
کنند .صفاتی که مقادیر عاملی آنها باال بود در هر یک از
محورها انتخاب شدند (جدول  1و شکل .)2

 )orientalisاستانهای گلستان ،مازندرن و گیالن
محور اول

محور دوم

قطر چشم
طول قاعده باله سینهای
طول قاعده باله مخرجی
حداقل ارتفاع بدن
فاصله بین سوراخهای بینی

فاصله باله پشتی تا باله دمی
طول قاعده باله شکمی
ارتفاع باله مخرجی
ارتفاع ساقه دمی
طول ساقه دمی
نسبت فاصله باله سینهای تا شکمی
به فاصله پوزه تا باله شکمی
نسبت فاصله باله سینهای تا شکمی
به فاصله باله شکمی تا مخرجی

عرض سر
عرض ساقه دمی
نسبت طول سر به فاصله پوزه تا
ابتدای باله پشتی
نسبت فاصله باله شکمی تا مخرجی
به طول پوزه تا باله مخرجی
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گلستان

گیالن

مازندران

شکل :4پراکنش نقطهای جنس ماده ماهی سفیدرودخانهای ( )L. orientalisدر استانهای گلستان ،مازندران و گیالن

آزمون  CVAافراد نر ماهی سفید رودخانهای
( )L. orientalisاستانهای گلستان ،مازندرن و گیالن:
جمعیت نر سه رودخانه بهطور معنیداری از نظر آماری با
یکدیگر تفاوت دارند (.)Wilk,s lambda=1/020 ,P>0/02

فاکتور اول با مقدار ویژه ( 15/27 )5درصد از کل تغییرات
صفات بین جمعیتها را بیان می کند و فاکتور دوم با مقدار
ویژه ( )8/89پس از فاکتور اول  71/21درصد از تنوع بین
جمعیتها را سبب شده است و در مجموع این دو محور %800
تغییرات را توانستهاند اعمال کنند .براساس پراکنش نقطهای
افراد نر سه رودخانه قابل تفکیک از یکدیگر هستند (جدول  1و
شکل .)2
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جدول :7صفات بار گذاری شده دارای بار عاملی باالتر بر
روی محور اول و دوم افراد نر ماهی سفیدرودخانهای
( )L. orientalisاستانهای گلستان ،مازندرن و گیالن
محور اول

محور دوم

قطر مردمک چشم
طول قاعده باله سینهای
ارتفاع باله شکمی
عرض ساقه دمی
نسبت طول سر به فاصله پوزه تا
ابتدای باله پشتی
نسبت فاصله پوزه تا باله شکمی به
فاصله پوزه تا باله مخرجی
نسبت فاصله باله سینهای تا شکمی
به فاصله باله شکمی تا مخرجی
نسبت فاصله باله شکمی تا مخرجی
به طول پوزه تا باله مخرجی

فاصله بین چشمها
فاصله چشم تا سرپوش آبششی
طول قاعده باله شکمی
ارتفاع بدن
نسبت فاصله باله سینهای تا شکمی
به فاصله پوزه تا باله شکمی
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گلستان

سال هفتم ،شماره  ،1بهار 1314

مازندران

گیالن

شکل :5پراکنش نقطهای جنس نر ماهی سفیدرودخانهای ( )L. orientalisدر گلستان ،مازندران و گیالن

بحث
بررسی تنوعپذیری در ویژگیهای بومشناختی و ریختشناسی

جمعیتهای یک گونه که در محیطهای متفاوت از نظر
خصوصیات زیستگاهی ،زندگی میکنند ،امکان درک و فهم بهتر
تغییرات در ویژگیهای جمعیتی را در مقابل تغییرات محیطی
فراهم مینماید ( .)8912 ،Kulievدر مطالعه اخیر اگرچه
بررسی فاکتورهای مورفولوژیکی یک کار پایهای و اساسی
محسوب میشود اما ارزیابی برخی فاکتورهای مریستیکی بهعنوان
تکمیلکننده کار میتواند محسوب شود .از آنجاییکه این
ماهی در کل حوضه خزر جنوبی زندگی میکند لذا تصور
میرود ماهی سفید رودخانهای در حوضههای مختلف خزر جنوبی
از نظر ویژگیهای رشد و ریختشناسی دارای تنوع وسیع و قابل
مالحظه باشد .اثبات این قبیل تنوعپذیری میتواند به مدیریت
حفاظتی و بهرهبرداری جمعیتهای مختلف این گونه کمک
مؤثری نماید.
نتایج حاصل از تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد که
ماهی سفید رودخانهای در سه منطقه مورد مطالعه در حوضه
جنوبی دریای خزر در برخی صفات ریختسنجی دارای تفاوت
معنیداری بودند که میتواند نشاندهنده وجود تنوع نسبتاً
باالی فنوتیپی در بین نمونهها باشد .تنوع ریختشناختی ممکن
است.
نتیجه انعطافپذیری فنوتیپی ،سازگاریهای منطقهای،
تغییرات خصوصیات اکولوژیکی و یا رابطه متقابل هر یک از این

فرآیندها باشد .بنابراین تکامل بین جمعیتها باعث ایجاد
سازگاری آنها به شرایط زیستی در مناطق مختلف شده که این
امر خود میتواند دلیل بوجود آمدن اختالفات ریختشناختی
بین جمعیت و همچنین بین گونههای ماهیان باشد (،Nicieza
 .)8992در مقایسه ویژگیهای ریختسنجی جمعیت ماهی
سفید رودخانهای در سه منطقه مشخص گردید که جمعیت این
گونه تنها در صفاتی چون قطر مردمک چشم ،فاصله ابتدای باله
پشتی تا ابتدای باله دمی ،طول قاعده باله مخرجی ،فاصله بین
چشمها و عرض سر از تفاوت آماری معنیداری برخوردار
هستند .توضیح علل بهوجود آمدن تفاوتهای ریختشناسی
میان جمعیتها دشوار است.
در مطالعهای که بر روی صفات ریخت شناسی سیاه ماهی
( )Capoeta capoeta gracilisدر سنین مختلف در رودخانه
زرین گل استان گلستان انجام شده بود ،مشخص گردید که
ماهیان صفر ساله نسبت به دیگر سنین از فاصله دو چشم ،قطر
چشم ،طول و ارتفاع سر بزرگتری برخوردار هستند (قلی زاده،
 .)8711در این مطالعه بزرگترین قطر مردمک چشم
( 7/72±0/59میلیمتر) ،فاصله دو چشم ( 88/21±0/17میلیمتر)
و عرض سر ( 81/21±0/11میلیمتر) مربوط به ماهی سفید
رودخانهای در رودخانه سفید رود استان گیالن بود .صفات
مورفومتریک میتوانند انعطافپذیری زیادی را در پاسخ به تغییر
در شرایط محیطی مانند فراوانی غذا و دما نشان دهند (،Turan
8999؛  Turanو همکاران .)5002 ،استفاده از شاخصهای
ریختی و شمارشی کاربردهای وسیعی در بررسی جمعیتهای
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ماهیان ،سیستماتیک و جداسازی گونههای آنها از یکدیگر
( )8991 ،Rubanو تشخیص انواع دو رگههای طبیعی دارد
( Kilambiو .)8918 ،Zdinak
در مطالعه حاضر دادههای مریستیکی بین جمعیت ماهی
سفیدرودخانهای در حوضه جنوبی دریای خزر از تنوع پایینی
برخوردار بودند که دلیل آن ثبات نسبی صفات مریستیک در
ماهیان میباشد ( Winfieldو  .)8998 ،Nelsonتنوع صفات
شمارشی بیشتر بیانگر تنوع ویژگیهای ژنتیکی است و کمتر
تحت تاثیر تغییرات فاکتورهای محیطی قرار میگیرد
( Karakusisو همکاران.)8998 ،
مقایسه  2صفت شمارشی بین جمعیت ماهی سیاه کولی
( )Vimba vimba persaسه اکوسیستم رودخانه گرگانرود،
رودخانه شیرود و تاالب انزلی (رحمانی و عبدلی )8711 ،و هم-
چنین جمعیت ماهی سیاه کولی مهاجر به رودخانه سفیدرود
( Abbasiو همکاران )5002 ،نشان داد که در این دو مطالعه
تنها تعداد شعاعهای باله پشتی از اختالف معنیداری برخوردار
بوده است .برخی منابع (8991 ،Gholiev؛  Biancoو
 )8915 ،Banarescuهم تفاوتهای مریستیک در گونهها و
زیرگونههای مختلف ماهیان در عرضهای جغرافیایی مختلف
گزارش نمودهاند ولی صفات مریستیک ماهیان یک منطقه
اختالف ندارد.
ضریب تغییرات بیانگر تنوعپذیری صفات در درون
جمعیتهاست .بررسیهای ضریب تغییرات بین جمعیتهای
مورد مطالعه در حوضه جنوبی دریای خزر نشان داد که تنها
صفات تغییرپذیر در جنس ماده ماهی سفیدرودخانهای شامل
فاصله ابتدای باله پشتی تا اول باله دمی ،ارتفاع باله سینهای،
حداقل ارتفاع بدن ،ارتفاع ساقه دمی و نسبت فاصله پوزه تا باله
شکمی به فاصله پوزه تا باله مخرجی و همچنین صفات تغییرپذیر
در جنس نر اینگونه همچون قطر چشم ،فاصله بین دو چشم،
عرض ساقه دمی و نسبت فاصله باله سینهای تا شکمی به فاصله
پوزه تا باله شکمی از تفاوت آماری معنیداری برخوردار بودند.
 )8915( Souleبیان داشت که مقدار باالی ضریب تغییرات
نشان دهنده وراثت پذیری پایین یک صفت بوده ولی اثر باالی
ویژگیهای محیطی بر روی آن صفت است.
رحمانی و همکاران ( )8711ضریب تغییرات ماهی سیاه
کولی ( )Chalcalburnus chalcoidesرا در رودخانههای هراز
و شیرود حوضه جنوبی دریای خزر مورد بررسی قرار دادند که
نتایج آن بهترتیب  85/81و  82/91بود.
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در این تحقیق فاصله تاکسونومیکی براساس صفات ریخت-
شناسی ،صفات ریختسنجی نسبی و صفات شمارشی مورد
ارزیابی قرار گرفت .از نظر شاخصهای تنوع و فاصله
تاکسونومیکی نیز تنوع بین جمعیتها مورد مطالعه بهوضوح
مشاهده گردید که نوعی افتراق جمعیتها را نشان میدهد .با
توجه به اینکه صفات ریختسنجی بیشتر تحت تاثیر شرایط
بومشناختی بوده و بهصورت بارزتری تفاوتهای زیستگاهی و
اختالفات فنوتیپی در سطح جمعیت را نشان میدهد ( Jerryو
 ،)8991 ،Cairensبنابراین میتوان نتیجهگیری کرد که بین
جمعیتهای صید شده در سه رودخانه دوغ ،سیاهرود و سفیدرود
در حوضه جنوبی دریای خزر از نظر زیستگاهی ،شرایط
اکولوژیکی متفاوتی وجود دارد.
نمودار پراکنش نقطهای حاصل از تجزیه به مؤلفههای اصلی
بر اساس تابعهای اول و دوم نشان میدهد که ماهیان جنس نر
و ماده پراکنش نقطهای متفاوتی داشته که با نتایج حاصل از
آزمون واریانس تک متغیره و جدایی جنسها از یکدیگر همخوانی
دارد .در این مورد تفاوت در فاکتورهای محیطی موجود در
اکوسیستمهای مختلف و تأثیر آنها سبب ایجاد تفاوت و تفکیک
این جمعیتها میگردد .برخی تفاوتهای بین جمعیتی ممکن
است با فاکتورهای مختلف زیستگاه از قبیل دما ،کدورت آب،
دسترسی به مواد غذایی ،شدت جریان و عمق آب ارتباط داشته
باشد (.)8911 ،Mathews
ویژگیهای محیطی در خالل دوران اولیه تکامل ماهی
غالب بوده و افراد نسبت به شرایط محیطی حساسیت بیشتری
دارند .معموالً ماهیانی که در دوران اولیه زندگی دارای شرایط
محیطی یکسانی هستند از لحاظ ریختی وضعیت مشابهی دارند
( Pinheiroو همکاران .)5002 ،از سوی دیگر هنگامیکه ماهی
در اوضاع محیطی جدیدی قرار گیرد ،این امکان وجود دارد که
تغییرات ریختشناسی سریعاً در آن رخ دهد .تنوع مشاهده شده
در بین جمعیتها ،نشاندهنده تنوع پذیری اینگونه در سطح
جمعیت میباشد .نرخ تنوعپذیری در پارامترهای مختلف بین
جمعیتها یکسان نبود .این تنوع پذیری شاید ناشی از تغییرات
زیستگاهی جمعیتهای این گونه باشد .بنابراین از دیدگاه
بومشناسی جمعیتهای مختلف این گونه را بایستی بهصورت
واحدهای مستقل اکولوژیکی در نظر گرفت.
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