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چکیده
این مطالعه بهمنظور بررسی شکل و خصوصیات ریختشناسی اتولیتهای تعدادی از ماهیان اقتصادی آبهای فریدونکنار انجام گردید.
در این تحقیق 12 ،گونه از ماهیان تجاری آبهای فریدونکنار تهیه و خصوصیات بیومتریک آنها مورد بررسی و اتولیت ساجیتای آنها خارج
شد .این گونهها متعلق به خانوادههای کپورماهیان شامل ماهی کپور نقرهای ( ،)Hypophthalmichthys molitrixماهی کپورعلفخوار
( ،)Ctenopharyngodon idellaماهی کپورمعمولی ( ،)Cyprinus carpioماهی سیم ( ،)Abramis bramaماهی سفید (،)Rutilus kutum
ماهی کپورسرگنده ( ،)Hypophthalmictys nobilisخانواده کفالماهیان شامل ماهی کفال پوزه باریک ( ،)Chelon saliensخانواده اردکماهیان
شامل اردکماهی ( ،)Esox luciusخانواده سوفماهیان شامل ماهی سوف معمولی ( ،)Sander lucioperaخانواده شگماهیان شامل ماهی
کیلکا آنچوی ( )Clupeonella engrauliformisو ماهی کیلکا زالون ( )Clupeonella grimmiو از خانواده آزادماهیان ماهی قزلآالی
رنگینکمان ( )Oncorhynohus mykissبودند .سپس ،شکل ،طول ،عرض و ضخامت اتولیتهای راست و چپ بررسی شد .نتایج نشان دادند
بزرگترین اتولیت با طول  8/27میلیمتر متعلق به گونه  Chelon saliensو کوچکترین اتولیت با طول  2/15میلیمتر متعلق به گونه
 Hypophthalmichthys molitrixبودند .از آنجاییکه این ماهیها بزرگترین و کوچکترین ماهی های مورد مطالعه نبودند ،پس ارتباط
معنیداری بین اندازه ماهی و اتولیت نشان داده نشد .شکل و اندازه اتولیت در این چند خانواده بسیار متنوع بود و در دو گونه از جنس
 Clupeonellaشامل  lupeonella engrauliformisو  Clupeonella grimmiیکسان بود .بنابراین ،ریختشناسی اتولیتها نقش مهمی در
شناسایی گونههای نزدیک دارد.
کلمات کلیدی :اتولیت،کپورماهیان ،اردکماهیان ،سوفماهیان ،شگماهیان ،کفالماهیان ،آزادماهیان ،فریدونکنار
* پست الکترونیکی نویسنده مسئولmaryameidi@gmail.com :
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مقدمه
دریای خزر یک دریاچه لبشور است که در بین پنج کشور ایران،
آذربایجان ،ترکمنستان ،قزاقستان و روسیه واقع است .کشور ایران از
طریق استانهای گیالن ،مازندران و گلستان به دریای خزر مربوط است.
دریای خزر به سبب تنوع گونهای منحصر به فرد آن ،دارای ارزش
اکولوژیک و اقتصادی بسیاری میباشد .بدون تردید ماهیان استخوانی
دریای خزر از نقطه نظر تجاری-اقتصادی و تامین بخش عمدهای از
پروتئینهای مورد نیاز و همچنین اشتغالزایی ،کسب درآمد و امرار
معاش و زندگی قشر وسیعی از جامعه مخصوصاً ساحلنشینان اهمیت
بهسزایی دارد .در دریای خزر بیش از  125گونه ماهی وجود دارد که
 5گونه از آنها ماهیان غضروفی (خاویاری) و بقیه انواع دیگر ماهیان
استخوانی دریای خزر را تشکیل میدهند (احدیزاده .)1392 ،تاالب
فریدونکنار با توجه به نقشی که در حیات اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
و سیاسی ایفاء میکند ،یکی از تاالبهای مهم بینالمللی معرفی شده و
مورد حمایت میباشد .این تاالب با مساحت  5۴2۷هکتار از سمت
شمال به شهر فریدونکنار ،از شرق به جاده سرخرود -آمل و از جنوب
به جاده موسوم به جاده گاز و از غرب به جاده اجاکسر محدود میگردد.
تاالب فریدونکنار عالوه بر حائز بودن ارزش ویژه بینالمللی ،واجد
ارزشهای متعددی در رابطه با جذب گردشگران داخلی و خارجی
میباشد .همچنین ،این تاالب از جنبههای بیولوژیک ،زیباشناختی،
علمی و اجتماعی اهمیت بهسزایی داشته و میتواند مورد بررسی قرار
گیرد .تاالب فریدونکنار از لحاظ تنوع ماهیان نیز بسیار غنی است که
شاخصترین خانواده  Cyprinidaeمیباشد (حسینی و همکاران.)1393 ،
از گوناگونی در ریخت و ساختار درونی ماهیان بهمنظور شناسایی
جمعیتها و گونههای مختلف آنها استفاده میشود .ساختارهای
سخت ازجمله مواردی هستند که اهمیت زیادی در ردهبندی ماهیان
دارند .ساختارهای سخت ماهیان ازجمله ،فلس ،اوپرکولوم ،کلیتروم،
استخوان یوروهیال و اتولیت میتوانند به کامل شدن اطالعات در مورد
سن ،سرعت رشد ساالنه و روزانه ،نرخ مرگ و میر و بازماندگی ،فصول
تخمریزی ،دگردیسی (از مرحله الروی به جوانی) ،حداکثر اندازه و
رشد ،مهاجرت ،موقعیت تاکسونومیکی ،آلودگی آب و غیره کمک کند
(باغبانی .)1388 ،گوش داخلی ماهیان استخوانی از البیرنتهای
استخوانی و غشایی تشکیل شده است .البیرنتهای غشایی شامل سه
اتاقک کم و بیش مجزا از یکدیگر بهنامهای اوتریکول (،)Utriculus
ساکول ( )Sacculusو الژنا ( )Lagenaو سه کانال یا مجرای نیمدایره
است .مجاری و اوتریکول ،قسمت فوقانی اندام و ساکول و الژنا ،قسمت
تحتانی آن را تشکیل میدهند .این قسمتها در بعضی از ماهیان
تقریباً از یکدیگر مجزا بوده و در بعضی دیگر کامالً از هم مجزا شدهاند.
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ساکول از سطح شکمی به اوتریکول متصل شده و الژنا که به قسمت
خلفی ساکول چسبیده بهخوبی قابل تشخیص است ،اما در بسیاری از
گونهها نمیتوان آن را مشخص کرد .در هر سه بخش فوقالذکر،
بسترهایی از سلولهای نورومست ( )Neuromasts Cellsوجود دارند
که روی آنها سنگریزههای شنوایی بهنام اتولیت قرار میگیرند (ستاری،
 .)1381اتولیتها ساختارهای سفید و متراکمی هستند که در شنوایی
و تعادل نقش دارند ،تمام ماهیان استخوانی دارای سه جفت اتولیت یا
سنگ گوش داخلی هستند ( Campanaو  .)1985 ،Neilsonاتولیتها
در ماهیان عملکردی مشابه گوش داخلی در انسان را دارند (پرافکنده
حقیقی .)138۷ ،سنگریزههای موجود در اتاقکهای اوتریکول ،ساکول
و الژنا را بهترتیب الپیلوس ( ،)Lapillusساجیتا ( )Sagittaو آستریسکوس
( )Asteriscusمینامند (ستاری .)1381 ،در میان سه جفت اتولیت
ماهیان استخوانی ،ساجیتا بزرگترین اتولیت در اکثر گونهها میباشد
و بیشترین تغییرات ریختی را در میان گونهها دارد و اساساً در تعیین
سن و اندازه ،ردهبندی ،تفکیک ذخایر و تحقیقات دیرینهشناسی استفاده
میشود ( Harveyو همکاران2000 ،؛  Kinacigiو همکاران.)2000 ،
مشخصات ریختی اتولیتهای ساجیتا در بین گونهها متفاوت است و
اغلب گونهها را میتوان بهوسیله ریختشناسی مشخص ساجیتا شناسایی
کرد ( Harveyو همکاران2000 ،؛  .)1992 ،Huntالگوی رشد اتولیتهای
ساجیتا برای شناسایی درونگونهای و تشخیص جمعیتهای مختلف
یک گونه نیز استفاده میشود ،زیرا رشد آنها عالوه بر فاکتورهای
ژنتیکی تحتتاثیر عوامل محیطی بر گونههای یکسان با استفاده از اتولیت
در مطالعات اکومورفولوژی واجد اهمیت میباشد (.)200۷ ،Bermejo
این تحقیق بهمنظور مطالعه شکل اتولیت و بررسی وجود تفاوتها و
شباهتهای برخی از گونههای تجاری آبهای فریدونکنار انجام گردید.

مواد و روشها
نمونهبرداری :بهمنظور مطالعه برخی از گونههای تجاری ماهیان
آبهای بندر فریدونکنار ،نمونههای مورد نظر از بازار ماهیفروشان
شهر فریدونکنار تهیه شد.
زیستسنجی ماهیها :بهمنظور زیستسنجی نمونهها ،طول
کل ،طول استاندارد و طول سر ماهیها با خطکش و با دقت  1میلیمتر
زیستسنجی گردید .همچنین ،هر ماهی با ترازوی دیجیتال با دقت
 0/100گرم وزن گردید.
استخراج اتولیت :برای جلوگیری از کاهش انقباض ساختمانهای
رشدی در اتولیت ،پس از مرگ ماهی ،اتولیت استخراج شد .در شروع
مطالعه روی هر یک از نمونهها ،شرایط و جهت اتولیت باید مورد توجه
قرار گیرد (آستریسکوس ،الپیلوس و ساجیتا) تا بتوان
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مورفولوژی مرتبط به اتولیت و جهت آنها را با توجه به مکان قرارگیری
در جمجمه ،تعیین کرد .برای شکل گرفتن و مشخص شدن مرفولوژی
اتولیتها ،باید اتولیتهای راست و چپ را خارج کرد و بهصورت
جداگانه نگهداری کرد .اتولیتها در کپسول شنوایی در حد فاصل وسط
سقف دهان و محل اتصال فوقانی آبشش به سقف دهان قرار دارند .با
توجه به اندازه ماهی ،شکل سر و استخوانهای آن ،میزان استحکام
استخوانها و اینکه اتولیتها چقدر در عمق استخوانها فرو رفتهاند،
میتوان روشهای مختلفی برای استخراج آنها بهکار برد .در این
تحقیق ،اتولیتها با استفاده از روش میان آبششها استخراج گردید.
ابتدا محل تحتانی آبششها به زیر دهان ماهی بهوسیله قیچی جدا
گردید .آبششهای قطع شده را برداشته و بافتهای اطراف به کمک
چاقو و اسکالپل ،تمیز گردید .پس از برداشتن آبشش ماهی ،اتولیتها
از طریق شکافتن کپسول شنوایی مشاهده شد .اتولیت ساجیتا با کمک
پنس از سر ماهی خارج شد .از هر ماهی دو سنگ گوش ساجیتای
راست و چپ نمونهبرداری شد .پس از شستشوی سنگ گوش پوسته
غشائی روی آن جدا گردید و جهت بررسی شکل ظاهری از آنها عکس
گرفته شد .بهمنظور تشخیص اتولیت سمت چپ از راست ،میتوان
آنها را با استفاده از جهت روستروم و آنتیروستروم تفکیک کرد .اگر
سطح دیستال اتولیت رو به باال باشد ،روستروم در سمت راست قرار
گرفته و نشاندهنده آن است که این اتولیت مربوط به گوش داخلی
سمت راست است .اتولیتها پس از استخراج شسته شده و در داخل

میکروتیوپ گذاشته شد و پس از آن در فریزر نگهداری شد .بر چسب
مربوط به شماره ماهی و تفکیک آنها به چپ و راست روی همه ظروف
نوشته شد .بهمنظور زیستسنجی ،طول ،عرض و ضخامت اتولیتها با
کولیس دیجیتالی با دقت  0/001میلیمتر زیستسنجی گردید (Jawad

و همکاران.)2008 ،
نمونههای مورد مطالعه :کل نمونههای مورد مطالعه  18عدد
ماهی شامل  2نمونه کفال 2 ،نمونه کپور 2 ،نمونه سیم 2 ،نمونه
اردکماهی 2 ،نمونه فیتوفاگ 2 ،نمونه ماهی سفید 1 ،نمونه کیلکای
زالون 1 ،نمونه کیلکای آنچوی 1 ،نمونه بیگهد 1 ،نمونه سوف1 ،
نمونه ماهی کپور علفخوار و  1نمونه قزلآال میباشد.

نتایج
مطالعات مورفومتریک نمونههای مورد مطالعه :در جدول 1
نتایج مربوط به زیستسنجی ماهیها ارائه شده است .براساس این
جدول بیشترین میزان وزن کل ،طول کل ،طول استاندارد و طول سر
مربوط به ماهی کپور علفخوار بهترتیب با مقادیر  1۷00گرم38، 50،
و  8/5سانتیمتر بود و کمترین مقدار وزن کل ،طول کل ،طول استاندارد
و طول سر مربوط به ماهی کیلکای آنچوی بهترتیب با مقادیر  ۷0گرم،
 10 ،13و  3سانتیمتر بودند.

جدول  :1زیستسنجی ماهیها از نظر وزن ،طول کل ،طول استاندارد و طول سر
نام عمومی
کفال (نمونه )1
کفال (نمونه )2
کپور (نمونه )1
کپور (نمونه )2
سیم (نمونه )1
سیم (نمونه )2
اردک ماهی (نمونه )1
اردک ماهی (نمونه )2
فیتوفاگ (نمونه )1
فیتوفاگ (نمونه )2
ماهی سفید (نمونه )1
ماهی سفید (نمونه )2
کیلکای زالون
کیلکای آنچوی
بیگ هد
سوف
کپور علفخوار
قزلآال

نام علمی ماهی
Chelon saliens
Chelon saliens
Cyprinus carpio
Cyprinus carpio
Abramis brama
Abramis brama
Esox lucius
Esox lucius
Hypophthalmichthys molitrix
Hypophthalmichthys molitrix
Rutilus kutum
Rutilus kutum
Clupeonella grimmi
Clupeonella engrauliformis
Hypophthalmichthys nobilis
Sander lucioperca
Ctenopharyngodon idella
Oncorhynchus mykiss

وزن (گرم)
۴00
200
۴00
600
300
250
۴00
300
900
1200
600
500
80
۷0
900
1200
1۷00
۷00

طول کل (سانتیمتر)
35/5
2۷
26
30
2۷
25/5
3۷
31/5
۴2
۴5
3۷
36/5
1۷
13
۴0
50
50
36

طول استاندارد (سانتیمتر)
2۷
20/5
19/5
2۴
21/5
19
31
26
31
35
30
29/5
13
10
28/5
38
38
30/5

طول سر (سانتیمتر)
۷
5/5
6
۷
5
۴
10
8/5
10
11
۷
6
۴
3
11/5
10
8/5
۷
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ریختشناسی اتولیت ساجیتای گونههای مورد مطالعه:
سنگریزه ساجیتای راست و چپ هر نمونه به تفکیک جداسازی شد که
ریختشناسی اتولیت ساجیتای گونههای مورد مطالعه بهشرح زیر است:
ریختشناسی اتولیت خانواده کفالماهیان
ماهی کفال ( :Chelon saliens )Risso, 1810رنگ اتولیت سفید
گچی ،شکل ظاهری اتولیت در کفالماهیان تقریباً بهصورت بیضیشکل

شکل  :a :1گونه  :b .Chelon saliensنمای اتولیت راست توسط لوپ با
بزرگنمایی× :c .30نمای اتولیت چپ توسط لوپ با بزرگنمایی × :d .30نمای
شماتیک اتولیت راست که در آن  Sulcusبهصورت نقطهچین نشان داده شده
است .e .نمای شماتیک اتولیت چپ که در آن  Sulcusبهصورت نقطهچین
نشان داده شده است.

با حاشیه نامنظم است .شیار  Sulcusدر قسمت خارجی مشاهده
میشود و روستروم قابلتشخیص است (شکل .)1
ریخت شناسی اتولیت خانواده کپورماهیان
ماهی کپورمعمولی ) :Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758رنگ
اتولیت سفید گچی است ،روستروم بسیار محدود و شکل ظاهری
اتولیت در این گونه بهصورت بیضی کشیده میباشد (شکل .)2

شکل  :a :2گونه  :b .Cyprinus carpioنمای اتولیت راست توسط لوپ با بزرگنمایی ×30
 :c.نمای اتولیت چپ توسط لوپ با بزرگنمایی × .d .30نمای شماتیک اتولیت راست که
در آن قسمت  Sulcusبهصورت نقطه چین نشان داده شده است :e .نمای شماتیک
اتولیت چپ که در آن قسمت  Sulcusبهصورت نقطه چین نشان داده شده است.

ماهی سیم ( :Abramis brama)Linnaeus, 1758رنگ اتولیت سفید

ماهی سفید ) :Rutilus fitisi(Nordmann, 1840رنگ اتولیت سفید

گچی و روستروم بسیار محدود است .شکل ظاهری اتولیت در این
گونه گرد متمایل به بیضی نامنظم میباشد (شکل .)3

گچی ،شکل ظاهری اتولیت در این ماهی بیضیشکل ،کنارههای نسبتاً
نامنظم و روستروم بسیار محدود است (شکل .)6

ماهی کپور علفخوار (:Ctenopharyngoden )Valenciennes, 1844

)Hypophthalmichtys (valenciennes, 1844

 idellaرنگ اتولیت سفید یخی و شکننده است .براساس برداشتن
اتولیت از محفظه گوش داخلی میتوان موقعیت روستروم را تشخیص
داد و شکل ظاهری اتولیت در این گونه شبیه بادبزن میباشد و لبه
شکمی دارای هاللهای کوچک که ظاهر بادبزن را تداعی میکند و
لبه پشتی برآمده است (شکل .)۴
ماهی کپور سرگنده (Hypophthalmichthys )Richardson, 1845

 :nobilisرنگ اتولیت سفید یخی است و براساس برداشتن اتولیت از
محفظه گوش داخلی میتوان موقعیت روستروم را تشخیص داد .شکل
ظاهری در این گونه تقریباً گرد میباشد (شکل .)5
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ماهی فیتوفاگ
 :molitrixرنگ اتولیت سفید گچی است ،شکل ظاهری اتولیت تقریباً
چهارگوش و روستروم بهخوبی مشخص است و بهصورت زائدهای
نوکتیز از سطح خارجی اتولیت نمایان میباشد (شکل .)۷
ریختشناسی اتولیت خانواده شگماهیان
از این خانواده اتولیت دو گونه شامل ماهی زالون
) grimmi (Kesslev, 1877و ماهی کیلکا آنچوی Clupeonella
) engrauliformis (Blecker, 1860بررسی گردید .نتایج نشان دادند
شکل ظاهری اتولیت شبیه ماهی است که روستروم شبیه دم ماهی
میباشد .رنگ اتولیت سفید یخی است (شکلهای  8و .)9
Clupeonella
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شکل  :a :3گونه  :b .Abramis bramaنمای اتولیت راست توسط لوپ با بزرگنمایی ×.30

شکل  :a :4گونه  :b .Ctenopharyngoden idellaنمای اتولیت راست توسط لوپ با

 :cنمای اتولیت چپ توسط لوپ با بزرگنمایی × :d .30نمای شماتیک اتولیت راست که

بزرگنمایی × :c .30نمای اتولیت چپ توسط لوپ با بزرگنمایی × :d .30نمای

در آن قسمت  Sulcusبهصورت نقطهچین نشان داده شده است :e .نمای شماتیک اتولیت

شماتیک اتولیت راست که در آن قسمت  Sulcusبهصورت نقطه چین نشان داده شده

چپ که در آن قسمت  Sulcusبهصورت نقطهچین نشان داده شده است.

است :e .نمای شماتیک اتولیت چپ که در آن قسمت  Sulcusبهصورت نقطهچین
نشان داده شده است.

شکل  :a :5گونه  :b .Hypophthalmichthys nobilisنمای اتولیت راست توسط لوپ با بزرگ-

شکل  :a :6گونه  :b .Rutilus fitisiنمای اتولیت راست توسط لوپ با بزرگنمایی ×.30

نمایی × :c .30نمای اتولیت چپ توسط لوپ با بزرگنمایی × :d .30نمای شماتیک اتولیت

 :cنمای اتولیت چپ توسط لوپ با بزرگنمایی × :d .30نمای شماتیک اتولیت راست

راست که در آن قسمت  Sulcusبهصورت نقطهچین نشان داده شده است :e .نمای

که در آن قسمت  Sulcusبهصورت نقطهچین نشان داده شده است :e .نمای شماتیک

شماتیک اتولیت چپ که در آن قسمت  Sulcusبهصورت نقطهچین نشان داده شده است.

اتولیت چپ که در آن قسمت  Sulcusبهصورت نقطهچین نشان داده شده است.
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شکل  :a :7گونه  .Hypophthalmichtys molitrixنمای اتولیت راست توسط لوپ با بزرگ-

شکل  :8ماهی کیلکا زالون ) :a .(Clupeonella grimmiگونه :b .Clupeonella grimmi

نمایی × :c .30نمای اتولیت چپ توسط لوپ با بزرگنمایی × :d .30نمای شماتیک اتولیت

نمای لوپ اتولیت راست توسط لوپ با بزرگنمایی × :c .30نمای اتولیت چپ توسط

راست که در آن قسمت  Sulcusبهصورت نقطهچین نشان داده شده است.

لوپ با بزرگنمایی × :d .30نمای شماتیک اتولیت راست که در آن قسمت

 :eنمای شماتیک اتولیت چپ که در آن قسمت  Sulcusبهصورت نقطهچین نشان داده

بهصورت نقطهچین نشان داده شده است :e .نمای شماتیک اتولیت چپ که در آن

شده است.

قسمت  Sulcusبهصورت نقطهچین نشان داده شده است.

Sulcus

Clupeonella

شکل  :10ماهی سوف ) :a .(Sander luciopercaگونه  :b .Sander luciopercaنمای اتولیت

 :b .engrauliformisنمای اتولیت راست توسط لوپ با بزرگنمایی × :c .30نمای اتولیت

راست توسط لوپ با بزرگنمایی × :c .30نمای اتولیت چپ توسط لوپ با بزرگنمایی

چپ توسط لوپ با بزرگنمایی × : d .30نمای شماتیک اتولیت راست که در آن قسمت

× :d .30نمای شماتیک اتولیت راست که در آن قسمت  Sulcusبهصورت نقطهچین

 Sulcusبهصورت نقطهچین نشان داده شده است :e .نمای شماتیک اتولیت چپ که در

نشان داده شده است :e .نمای شماتیک اتولیت چپ که در آن قسمت  Sulcusبه-

آن قسمت  Sulcusبهصورت نقطهچین نشان داده شده است.

صورت نقطهچین نشان داده شده است.

شکل  :9ماهی کیلکا آنچوی ) :a . (Clupeonella engrauliformisگونه
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ریختشناسی اتولیت خانواده سوفماهیان
) :Sander lucioperca (Linnaeus, 1758شکل ظاهری اتولیت بیضی،
لبه شکمی دارای هاللهای ریز و متعدد و لبه پشتی صاف است.
روستروم بهخوبی مشخص است .شیار  Sulcusدر طول اتولیت قابل
تشخیص است ،رنگ اتولیت سفید یخی است (شکل .)10
ریختشناسی اتولیت خانواده اردکماهیان

سال دوازدهم ،شماره  ،3پاییز 1399

خارجی دارای شیار  Sulcusمیباشد که به سمت  Rostrumعمیقتر
میگردد (شکل .)11
ریختشناسی خانواده آزادماهیان
ماهی قزلآالی رنگینکمان

)Oncorhynchus (Walbaum, 1792

 :mykissاتولیت در این ماهی بهصورت گرد متمایل به مثلث میباشد
و رنگ آن سفید یخی است (شکل .)12

اردک ماهی ) :Esox lucius (Linnaeus, 1758اتولیت در این ماهی
کشیده و تا حدودی قلبیشکل است .رنگ آن سفید گچی و در سطح

شکل  :11اردک ماهی ) :a .(Esox luciusگونه  :b .Esox luciusنمای اتولیت راست توسط

شکل  :12ماهی قزلآالی رنگینکمان ) :a .(Oncorhynchus mykissگونه

لوپ با بزرگنمایی × :c .30نمای اتولیت چپ توسط لوپ با بزرگنمایی × :d .30نمای

 :b .Oncorhynchus mykissنمای اتولیت راست توسط لوپ با بزرگنمایی ×:c .30

شماتیک اتولیت راست که در آن قسمت  Sulcusبهصورت نقطهچین نشان داده شده

نمای اتولیت چپ توسط لوپ با بزرگنمایی × :d .30نمای شماتیک اتولیت راست که

است :e .نمای شماتیک اتولیت چپ که در آن قسمت  Sulcusبهصورت نقطهچین نشان

در آن قسمت  Sulcusبهصورت نقطهچین نشان داده شده است :e .نمای شماتیک

داده شده است.

اتولیت چپ که در آن قسمت  Sulcusبهصورت نقطهچین نشان داده شده است.

زیستسنجی اتولیتها :نتایج بهدست آمده از زیستسنجی
اتولیت ماهیان مورد مطالعه ،به تفکیک اتولیت راست و اتولیت چپ
در جدول  2نشان داده شده است .بزرگترین اتولیت در ماهی کفال
( )Chelon saliensمشاهده شد که از نظر اندازه بزرگترین ماهی در
این تحقیق نبود .همچنین ،در ماهی کیلکا آنچوی با طول کل بدن
 13سانتیمتر و طول استاندارد  10سانتیمتر که در این مطالعه

کوچکترین ماهی بود ،کوچکترین اتولیت دیده شد .نتایج نشان داد
رابطه معنیداری بین اندازه ماهی و اندازه اتولیت وجود ندارد.
نتایج نشان داد شکل اتولیت در نمونههای مربوط به یک خانواده
مشابه نیست و مخصوصاً در خانواده کفالماهیان تنوع زیادی وجود
دارد .شکل اتولیت در دو گونه  Clupeonella grimmiو Clupeonella
 engrauliformisمشابه و ماهی مانند است (جدول .)3
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جدول  :2زیستسنجی اتولیتها از نظر طول ،عرض و ضخامت اتولیت راست و چپ
ضخامت اتولیت (میلیمتر)

نام علمی ماهی
Chelon saliens
Chelon saliens
Cyprinus carpio
Cyprinus carpio
Abramis brama
Abramis brama
Esox lucius
Esox lucius
Hypophthalmichthys molitrix
Hypophthalmichthys molitrix
Rutilus kutum
Rutilus kutum
Clupeonella grimmi
Hypophthalmichthys
Hypophthalmichthys nobilis
Sander lucioperca
Ctenopharyngodon idella
Oncorhynchus mykiss

1/۴۷
1/29
1/6۷
1/۴0
1/02
0/68
0/92
0/۷5
0/۷5
0/۷2
0/50
0/35
0/۴9
0/32
0/۷0
0/61
0/62
0/6

1/۴1
1/30
1/61
1/۴5
1/18
0/۷2
0/98
0/8۷
0/80
0/55
1/15
0/۴۷
0/۴۷
0/30
0/50
0/60
0/۷0
0/5

عرض اتولیت (میلیمتر)
3/31
2/۷5
2/25
2/16
2/2۴
1/96
2/81
2/61
2/15
2/20
1/۷5
1/۷0
1/۷۷
1/90
2/0۷
2/۴۴
2/08
2/13

3/09
2/86
2/32
2/2۴
2/3۴
1/95
2/۷0
2/55
2/35
2/30
1/۷0
1/66
1/69
1/69
2/05
2/۴0
2/00
2/35

طول اتولیت (میلیمتر)
8/12
6/82
3/31
3/25
2/۷۷
2/20
5/16
۴/21
2/30
2/25
2/62
2/60
2/۷۴
2/26
2/35
6/20
۴/00
۴/۴5

8/2۷
۷/15
3/۴9
3/۴0
2/58
2/33
5/25
۴/22
2/3۷
2/35
2/50
2/۴5
2/66
2/15
2/۴0
6/35
3/35
3/15

جدول  :3رنگ و شکل اتولیت در نمونههای مورد مطالعه
خانواده

نام علمی

شکل ظاهری اتولیت

رنگ اتولیت

کفالماهیان
کپورماهیان
کپورماهیان
کپورماهیان
کپورماهیان
کپورماهیان
کپورماهیان
اردکماهیان
شگماهیان
شگماهیان
سوفماهیان
آزادماهیان

Chelon saliens

بیضیشکل
بیضیکشیده
گرد متمایل به بیضی نامنظم
چهارگوش
بیضیشکل با کنارههای نامنظم
گرد
بادبزن
قلبیشکل
ماهیمانند
ماهیمانند
بیضیشکل
گرد متمایل به مثلث

سفید گچی
سفید گچی
سفید گچی
سفید گچی
سفید گچی
سفید یخی
سفید یخی
سفید گچی
سفید یخی
سفید یخی
سفید یخی
سفید یخی

Cyprinus carpio
Abramis brama
Hypophthalmichthys molitrix
Rutilus kutum
Hypophthalmichthys nobilis
Ctenopharyngodon idella
Esox lucius
Clupeonella grimmi
Clupeonella engrauliformis
Sander lucioperca
Oncorhynchus mykiss

بحث
معموالً از اتولیت ساجیتا برای ردهبندی ماهیها استفاده میکنند
و علت آن اندازه بزرگتر و مشخصبودن تفاوتهای ظاهری آن میباشد.
این تفاوتها عالوه بر اینکه بهعنوان راهی برای ردهبندی ماهیان بهکار
میرود ،در تشخیص نوع زندگی ماهیان نیز کاربرد دارد ،بهطوریکه
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وضعیت سطحزی یا بسترزی بودن آنها مشخص میشود (،Jawad
 .)200۷برای توصیف اتولیت در گونههای مختلف از صفات ظاهری
مانند وضعیت دندانهها در سطح شکمی و پشتی ،وضعیت شیار سولکوس،
اندازه ساجیتا شامل طول ،عرض و ضخامت و اندازه روستروم و آنتی
روستروم استفاده میشود .اتولیت ازجمله ساختارهای سخت در ماهیان
میباشد که تاکنون توسط  Sawhneyو  )1999( Johalو
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 )200۷( Bermejoاز جنبههای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است.
استخراج و آنالیز عناصر شیمیایی موجود در این ساختار توسط
 Yoshinagaو همکاران ( )1999انجام گرفت .با توجه به اهمیت این
عناصر شیمیایی در مطالعات اکولوژیکی و زیستشناسی ماهیان ،امروزه
نیز در مناطقی از دنیا اتولیت بهطور گسترده مورد مطالعه قرار میگیرد.
بامشاد و همکاران ( ۴ )1395جمعیت از ماهی  Liza aurataرا در
زیستگاههای مختلف ساحلی حوضه جنوبی دریای خزر مورد بررسی
قرار دادند .نمونهها از مناطق ساحلی نکا ،سرخرود ،چالوس و بندر
انزلی جمعآوری شد و اتولیت چپ ساژیتا از هر ماهی استخراج شد.
نتایج نشان داد ارتباط مثبتی بین طول بدن ماهی و ویژگیهای
ریختسنجی اتولیت وجود دارد .براساس نتایج ریختشناسی ،شکل
کلی اتولیت در جمعیتهای مورد مطالعه غالباً مستطیلی کشیده با
دندانههای نامنظم در لبه شکمی و پشتی بود .همچنین ،آنتیروستروم
مشخصی در اتولیتهای مورد مطالعه وجود نداشت .مجرای اوستیا در
انتهای قدامی سولکوس باز و قیفی شکل بود ،درحالیکه در انتهای
خلفی بسته و لولهایشکل بود که به حاشیه خلفی -شکمی اتولیت
منتهی میشد .از آنجاییکه مهمترین ویژگی ریختی اتولیت که در
جدایی گونههای کفالماهیان نقش دارد ،موقعیت سولکوس است ،به
نظر میرسد این ویژگی در بروز گوناگونیهای بینجمعیتی نیز نقش
مهمی را ایفاء میکند .اسماعیلی و همکاران ( )138۷ریختشناسی
سنگریزه شنوایی (اتولیت) را در تعدادی از ماهیان آب شیرین از
حوضههای آبریز مختلف شامل کر (چشمه -جویبار قدمگاه) ،خلیج
(رودخانه قره آغاج) ،هرمز (چشمه آب گرم خورگو) ،حوضه دجله و
کارون (تاالب چغاخور) و نیز مزارع پرورش ماهی شش پیر و مرودشت
استان فارس بررسی کردند .سنگریزه شنوایی بین گونههای ماهیان
دارای تنوع شکلی قابل مالحظهای میباشد ،لذا وجود این ویژگیها
میتواند سنگریزه شنوایی را همانند استخوان دم المه بهعنوان یکی
از ابزارهای مناسب ردهبندی در ماهیان قرار دهد .در ماهیان استاریوفیزی
آستریسکوس نسبت به ساژیتا دارای اندازه بزرگتری است .آستریسکوس
معموالً گرد و تخم مرغی شکل بوده و ساژیتا معموالً سوزنی یا میلهای
شکل میباشد .اسماعیلی و همکاران ( )1388ریختشناسی اتولیت را
در  13گونه ماهی از  12جنس ۴ ،خانواده و  ۴راسته مختلف شامل
کپورماهی شکالن ،سوفماهی شکالن ،اردکماهی شکالن و کفالماهی
شکالن بررسی کردند .نتایج آنها نشان داد که شکل ،اندازه و ساختار
اتولیت در ماهیان مورد مطالعه دارای تنوع میباشد .تنوع شکلی هر
سه نوع اتولیت خاص گونهای است .در خانواده کپورماهیان اتولیت
آستریسکوس ،در خانواده گاوماهیان ،کفال ماهیان و اردکماهیان
اتولیت ساژیتا بزرگتر از دو اتولیت دیگر است .عالوه بر این ،تنوع شکل
باالیی (گرد ،دایرهای ،تخم مرغی و مربعی شکل)
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در اتولیت آستریسکوس تمام گونههای  ۴خانواده مورد مطالعه دیده
شد (اسماعیلی و همکاران .)1388 ،یاسمی و همکاران ()1393
پارامترهای ریخت شناسی و زیست سنجی اتولیت ساجیتای  35قطعه
ماهی از دو گونه کفال طالیی ( )Liza aurataاز دریای خزر و مید
( )Liza aurataاز خلیج فارس را از نظر طول ،عرض ،ضخامت و نمای
ظاهری از لحاظ روستروم ،پست روستروم ،آنتی روستروم ،شیار سولکوس،
لبه شکمی و پشتی بررسی کردند .نتایج نشان دادند که شکل ظاهری
اتولیتها در دو گونه متفاوت بودند ،اما از لحاظ شاخصهای اندازهگیری
اتولیت ،هر دو گونه دارای شاخص طولی و کشیدگی متوسط و شاخص
ضخامت نازک بودند .بین طول اتولیت راست و چپ و ضخامت اتولیت
راست و چپ درگونه کفال طالیی رابطه معنیداری مشاهده شد ،اما
بین پهنای اتولیت راست و چپ ،بین طول و پهنای اتولیت و بین طول
و ضخامت اتولیت رابطه معنیداری مشاهده نشد .بین طول اتولیت
راست و چپ و بین پهنای اتولیت راست و چپ در گونه مید رابطه
معنیداری مشاهده شد ،اما بین ضخامت اتولیت راست و چپ ،بین
طول و پهنای اتولیت و بین طول و ضخامت اتولیت این گونه رابطه
معنیداری مشاهده نشد .متفاوت بودن روابط رگرسیونی بین شاخصهای
اندازهگیری شده اتولیت در این دو گونه نشاندهنده تأثیر عرض جغرافیایی
و دما بر خصوصیات زیستسنجی اتولیت این دو گونه از کفال ماهیان
میباشد .وجود تفاوتهای ریختی در اتولیت ماهیان نشان میدهد از
این ساختار میتوان اطالعات گستردهای بهدست آورد .در حال حاضر
از این ساختار در مطالعات دیرینشناسی نیز استفاده می شود .وجود
اتولیت در الیههای مختلف زمین شناسی و مطالعه آنها اطالعات
گسترده تکاملی را در رابطه با فیلوژنی گروههای مختلف ماهیان در
اختیار محققین قرار میدهد (باغبانی .)1388 ،از این ساختار همچنین
برای بررسی شرایط اکولوژیکی جمعیتهای مختلف ماهیان در گذشته
نیز استفاده میشود .بههمین خاطر اتولیت میتواند بهعنوان یک ابزار
مناسب در دیرینشناسی ماهیان مورد استفاده قرار گیرد .اتولیتها
شکل مشخص و معینی دارند که خاص گونه است .بنابراین ،ماهیشناسان
و تاکسونومیستها از شکل و اندازه اتولیت برای احیاءکردن گونهها و
ترکیب رژیم غذایی شکارچیهای ماهیخوار استفاده میکنند (Campana
و 1985 ،Neilson؛  .)200۴ ،Campanaجمعآوری اتولیت در گونههای
مختلف ماهیها و تهیه اطلس ماهیشناسی براساس شکل اتولیت،
پایهای برای این گونه مطالعات میباشد )200۴( Campana .اطلس
تصویری از اتولیت ماهیان اقیانوس اطلس شمالغربی را منتشر کرد.
در پژوهش حاضر 12 ،گونه از ماهیان اقتصادی آبهای فریدونکنار
از خانوادههای کفالماهیان ،سوفماهیان ،شگماهیان ،اردکماهیان،
آزادماهیان مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج نشان داد رابطهای بین
اندازه اتولیت و طول بدن ماهی وجود ندارد ،بهعبارت دیگر بزرگترین
163

(DOI): 10.22034/aej.2020.113144
وکیلی و همکاران

بررسی مورفومتریک اتولیتهای برخی از گونههای تجاری ماهیان آبهای فریدونکنار

اتولیت در بزرگترین ماهی یافت نشد .از طرف دیگر ،شکل اتولیت در
گونههای مختلف خانواده کفالماهیان بسیار متنوع بود ،بهطوریکه
در ماهی کفال پوزه باریک ،ماهی کپورمعمولی ،ماهی سیم ،ماهی کپور
علفخوار ،ماهی کپور سرگنده ،ماهی سفید و فیتوفاگ بهترتیب بیضی
شکل ،بیضیکشیده ،گرد متمایل به بیضی ،بادبزنی ،تقریباً گرد ،بیضی
شکل و چهارگوش بود .شکل اتولیت در گونههای کیلکا زالون و کیلکا
آنچوی از خانواده شگماهیان که از یک جنس بودند ،مشابه و بهصورت
ماهیشکل همراه با دم بود .شکل اتولیت در خانواده سوفماهیان،
ماهی سوف معمولی بهصورت بیضی و در خانواده اردکماهیان ،اردک
ماهی بهصورت کشیده و قلبیشکل و در خانواده آزادماهیان ،ماهی
قزلآالی رنگینکمان بهصورت گرد متمایل به مثلث مشاهده شد.
چندین مطالعه دیگر تایید میکنند که نسبت بین اتولیت و رشد ماهی
با دما و تغییردهندههای دیگر تحتتاثیر قرار میگیرد .مثالً ماهیانی
که مدت زمان رشد آنها کندتر است ،اتولیت بزرگتری دارند (Strelcheck
و همکاران .)2003 ،صدیقزاده و همکاران ( )1386ریختشناسی اتولیت
در برخی از ماهیان اقتصادی سطحزی خلیجفارس را مورد مطالعه قرار
داد .این مطالعه بهمنظور بررسی شکل و خصوصیات ریختشناسی
اتولیتهای تعدادی از ماهیان اقتصادی سطحزی خلیجفارس و امکان
استفاده از این خصوصیات برای شناسایی گونهها توسط اتولیت ،انجام
گردید .در این مطالعه ،اتولیت ساژیتای  6گونه از ماهیان اقتصادی
سطحزی خلیج فارس استخراج و خصوصیات ریختشناسی آنها مورد
بررسی قرار گرفت .این گونهها ،متعلق به خانوادههای تونماهیان شامل
ماهی شیر ( ، )Scomberomorus commersonقباد ( )S. guttatusو
هوور ( ،)Thunnus tonggolشگماهیان شامل ساردین سند
( )Sardinella sindensisو ساردین رنگینکمان ((Dussumieria acuta
از موتوماهیان ،موتوی منقوط ( (Encrasicholina punctiferبودند .در
این مطالعه ،در مرحله اول گونه نمونهها انتخاب و ویژگیهای زیست
سنجی آنها ثبت و اتولیتهای آنها استخراج گردید .در مرحله بعد
شکل اتولیتها مورد مطالعه قرار گرفت .سپس خصوصیات زیستسنجی
اتولیتهای چپ و راست هر نمونه با اندازهگیری طول ،عرض ،ضخامت
و وزن ثبت گردید .در این بررسی ،ضخامت ،کشیدگی و اندازه اتولیت
بهعنوان شاخصهای مقایسه اتولیتها تعیین گردید .نتایج این بررسی
نشان داد اتولیت ماهیان سطحزی در مقایسه با ماهیان کفزی ،کوچک
بوده و درخصوص تونماهیان ظریف و شکننده است .اتولیت ماهیان
سطحزی درشت از خانواده تونماهیان شامل ماهی شیر ،قباد و هوور،
کوچک ،کشیده و دارای ضخامت کم میباشند .همچنین نتایج این
مطالعه نشان داد که اتولیت ماهیان سطحزی ریز شامل ساردین سند،
ساردین رنگینکمان و موتو ،کوچک و دارای ضخامت و کشیدگی
متوسط است .نتایج این بررسی نشان داد که اتولیتهای گونههای
16۴

مربوط به یک خانواده از ماهیان مورد مطالعه با وجود داشتن شباهتهای
ظاهری فراوان ،دارای تفاوتهای قابل تشخیص ،جهت تفکیک از یکدیگر
هستند .همایونی و همکاران ( )1390به مقایسه خصوصیات ریختسنجی
اتولیتهای ساجیتا در  10گونه از شگماهیان خلیجفارس و دریای
عمان پرداختند .اتولیت ساجیتا  10گونه از شگماهیان خلیجفارس و
دریای عمان (گونههای Dussumieria ،Anodontostoma chacunda
Ilisha ،Ilisha megaloptera ،Dussumieria elopsoides ،acuta
Sardinella ،Sardinella gibbosa ،Nematolosa nasus ،melastoma

 Sardinella sindensis ،longicepsو  )Tenualosa ilishaطی سالهای
 1386تا  138۷مورد مطالعه قرار گرفت .مقایسه پارامترهای ریخت
سنجی اتولیت ساجیتا (طول ،عرض ،وزن ،محیط ،مساحت و تعداد
دندانهها) در تمامی گونهها انجام شد .نتایج نشان داد بین اتولیت
ساجیتای گوش راست و چپ از لحاظ اندازه و خصوصیات ریختی در
تمامی گونهها اختالف معنیداری وجود ندارد ،جز دو گونه A. chacunda
و گونه  N. nasusکه طول اتولیت راست و چپ اختالف معنیداری
نشان میدهد ،بنابراین در انجام بررسیها از اتولیت ساجیتای چپ
استفاده شده است .بررسی پارامترهای ریختسنجی اتولیت نشان داد
که محیط اتولیت و تعداد دندانهها شاخص مناسبی جهت تعیین
تغییرات بین گونهای میباشد و ثابت کرد که اتولیتهای ساجیتا دارای
صفات ریختی ویژهای است که در شناسایی این گونهها مفید هستند.
در پژوهش باغبانی ( )1388که روی شماری از ماهیان آبهای داخلی
ایران انجام گرفت ،بهطورکلی  6ریخت متفاوت برای اتولیتهای این
ماهیان درنظر گرفته شد که شامل اشکال گرد ،دستگیرهای بلند،
دستگیرهای کوتاه ،دوکیشکل ،تخممرغی ،مربعی و کشیده بودند .در
این مطالعه شکل اتولیت در اردک ماهی به شکل دستگیرهای بلند،
خانواده کپورماهیان به شکل تقریباً دایرهای ،در خانواده سوفماهیان
در گونههای مختلف اشکال مربعی ،کشیده و دوکیشکل دیده شد و
ماهی کفال با اتولیت ساجیتای کشیده معرفی شد .در پژوهش واثقی
نیک ( )139۴که روی تعدادی از ماهیان اقتصادی آبهای انزلی
صورت گرفت ،اتولیت خانوادههای کپورماهیان ،سوفماهیان ،شگ
ماهیان و اردکماهیان مورد بررسی قرار گرفت که اشکال اتولیت در
خانواده کپورماهیان دایرهای تا بیضیشکل ،در خانواده کفالماهیان و
سوفماهیان بهصورت بیضی و در خانواده شگماهیان بهصورت ماهی
شکل گزارش شد .ساختار اتولیت در مطالعات ردهبندی ماهیان ارزشمند
و مهم است .اتولیت در هر یک از پژوهشها نشاندهنده اشکال یکسان
برای اتولیت گونههای مشابه در هر یک از پژوهشها میباشد .استخراج
اتولیت راست و چپ نمونههای مورد مطالعه میتواند بهعنوان یک کلید
شناسایی برای هر یک از گونههای ذکر شده برای محققین مورد
استفاده قرار گیرد .در نتیجه مطالعه اتولیت ابزار مناسبی
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Abstract
This study aimed to evaluate the morphological characteristics of fish otoliths in the
waters of Fereydunkenar and. In this study, 12 species of the commercial fishes in the waters of
Fereydunkenar were selected and biometric characteristics were done and the sagitta otoliths
were extracted. The species were Ctenopharyngodon idella, Hypophthalmichthys molitrix,
Cyprinus carpio, Rutilus kutum, Abramis brama and Hypophthalmichthys nobilis (Family:
Cyprinidae), Chelon saliens (Family: Mugilidae), Esox lucius (Esocidae), Sander lucioperca
(Family: Percidae), Clupeonella engrauliformis, Clupeonella grimmi (Family: Clupeidae),
Oncorhynchus mykiss (Family: Salmonidae). Then, the shape, length, width and thickness of left
and right otoliths were measured. The results showed the largest otolith (length of 8.27 mm) was
from Chelon saliens and the smallest otolith (length of 2.15 mm) was from Hypophthalmichthys
species. Since, these fishes were not the biggest and smallest of samples, there is not significant
correlation between size of fish and otolith. The shape and size of otoliths were very different in
these families and was same in two species of genus Clupeonella (Clupeonella engrauliformis,
Clupeonella grimmi). So, the morphology of otolith has an important role for determination of
closed species.
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