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چکیده
مطالعه تفاوتهای ریختی جمعیتهای مختلف یک گونه میتواند به درک فرآیند تکامل درحال وقوع آنها کمک نماید .این
تحقیق با هدف مقایسه ویژگیهای ریختی جمعیتهای سس ماهی کورا ( )Barbus lacerta, Heckel 1834در سه حوضه خزر،
دجله و ارومیه با استفاده از روش ریختسنجی هندسی لندمارک  -پایه به اجرا درآمد .برای این منظور تعداد  061قطعه سسماهیکورا
از سه حوضه مورد مطالعه نمونهبرداری شدند .پس از استخراج دادههای شکل در روش ریختسنجی هندسی ،دادههای لندمارک حاصل
بعد از آنالیز پروکراست (رویهمگذاری) ،توسط تحلیلهای آماری چند متغیره  PCAو  CVAبا ارزش  pحاصل از Permutation
 testو آنالیز خوشهای مورد تحلیل قرار گرفتند .الگوهای تغییر شکل هر جمعیت نسبت به شکل میانگین کل جمعیتها در شبکه تغییر
شکل مصورسازی گردید .نتایج نشان داد از نظر شکل بدن تفاوت معنیداری بین جمعیتهای مورد مطالعه وجود دارد (.)P>1/1110
براساس الگوی جابجایی نقاط لندمارک و مقایسه الگوی شکل بدن هر جمعیت با شکل میانگین جمعیتها ،اعضای جمعیت رودخانه
طالقان دارای سری با عمق کمتر و درازتر ،بدنی کمعمقتر بودند .نمونههای جمعیت توتکابن نیز دارای سر کوتاه ،بدنی کمی عمیقتر،
باله مخرجی خلفیتر بودند .اعضای جمعیت رودخانه کلورز نیز دارای سری پهنتر و درازتر ،بدنی اندکی مرتفع بودند .نمونههای
رودخانه حمیل دارای سری دراز و عمیق ،بدنی عمیق و ساقه دمی کوتاه و کم عمق بودند .نمونههای رودخانه زرینهرود دارای سری
کوچک و کمعمق ،باله پشتی قدامیتر بودند .براساس نتایج تحلیل خوشهای جمعیتهای رودخانه توتکابن ،کلورز ،طالقان (مربوط به
حوضه خزر) در یک شاخه قرار گرفتند و جمعیت رودخانه حمیل (مربوط به حوضه دجله) کامالً در یک گروه مجزا قرار گرفت.
کلمات کلیدی :تنوع ريختي ،ريختسنجي هندسي ،سسماهيکورا ،حوضههای داخلي
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مقدمه
جمعیتهای مختلف یک گونه ساکن در زیستگاههای
مختلف تحت تأثیر فشارهای انتخابی میتوانند تفاوتهای ریختی
را بهعنوان شایستگی مفید ،به نمایش بگذارند (Torres-Dowdall
و همکاران2102 ،؛  Chapmanو همکاران .)2112 ،درک علل
واگرایی ریختی در بین جمعیتهای طبیعی یک گونه از جمله
مهمترین اهداف مطالعات بومشناسی تکاملی میباشد (Torres-
 Dowdallو همکاران )2102 ،و گام اول در این مسیر ،شناخت
تفاوتهای موجود بین جمعیتها میباشد .در این بین ماهیان
بهعنوان موفقترین مهرهداران ،زیستگاههای متنوعی را اشغال
کردهاند و از اینرو گوناگونی آنها از مهرهداران خشکی بیشتر
است .این امر بهواسطه توانایی باالی آنها در انعطافپذیری ریختی
بهمنظور سازگاری با محیط زیستشان میتواند باشد ( Kerfootو
.)2112 ،Schaefer
شکل بدن یک ماهی میتواند منعکسکننده جنبههای
مختلف زیستشناسی از جمله کارایی تغذیه ،تحرک ،صید و صیادی
باشد ( Guillو همکاران .)2112 ،بهعالوه ،شکل بدن از جمله
شاخصهای مهم برای رفتارهای شناگری و انتخاب زیستگاه در
ماهیان محسوب میگردد ( .)0822 ،Webbاگرچه مطالعات
ریختشناسی مشخص نمیکنند که تنوع ریختی بین جمعیتها
ناشی از انعطافپذیری است یا تفاوتزایی ژنتیکی ،اما اکثر محققان
پیشنهاد میکنند که تفاوتهای ریختی در آبزیان از جمله
ماهیها میتواند عمدتاً ناشی از انعطافپذیری ریختی باشد
( Ergudenو همکاران2118 ،؛  .)0882 ،Wimbergerبنابراین
شکل بدن ماهیان میتواند رابطهای از تکامل بهواسطه جدایی
تولیدمثلی و شرایط بومشناختی محیط باشد ( Klingenbergو
همکاران.)2112 ،
از جمله روشهای تفکیک جمعیتهای مختلف ماهیان،
مطالعات ریختسنجی میباشد ( .)0881 ،Woottonریختسنجی
علم مطالعه اندازه و شکل بدن موجودات زنده میباشد که در
ابتداء بهصورت سنتی با استفاده از اندازهگیریهای فواصل خطی
انجام میشد ( Parkو همکاران .)2102 ،امروزه دو تکنیک ریخت
سنجی هندسی شامل روشهای لندمارک پایه و خط سیر
پیرامونی ( )Outlineبهعنوان روشهای نوین توسعه پیدا کرده و
متداول میباشند (ایگدری و شفق0282 ،؛  Heidariو همکاران،
2102؛  Benítezو همکاران .)2102 ،روش ریختسنجی هندسی
لندمارک پایه روشی مبتنی بر مختصات لندمارکها است که
برای آنالیز تغییرات شکل نمونههای مورد مطالعه از مختصات
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لندمارکها بهعنوان دادههای شکل استفاده مینماید
و همکاران .)2102 ،تکنیک ریختسنجی هندسی لندمارک پایه
میتواند تفاوت ریختی مربوط به جمعیتهای مختلف ماهیان را
با دقت بیشتری بررسی کند .این روش برای اهدافی همچون
تأثیر ویژگیهای زیستگاه بر روی ریخت ،پاسخهای انعطافپذیری،
شناسایی گونهها و مطالعات ارزیابی ذخایر ماهیان مورد استفاده
قرار میگیرد ( Demandtو 2118 ،Bergek؛ .)0882 ،Walker
سس ماهی کورا ( )Barbus lacerta, Heckel 1834از جمله
گونههای خانواده کپورماهیان ایران میباشد که در نواحی فوقانی
و میانی رودخانههای با بستر سنگالخی ،با آبی دارای دامنه
دمای  01تا  01درجه سانتیگراد و سرعت آبی بیشتر از  0متر
بر ثانیه زیست کرده و از حشرات آبزی تغذیه میکند (،Coad
2102؛ عبدلی .)0232 ،این ماهی به تعداد فراوان در بیشتر
رودخانههای حوضههای محل پراکنش خود شامل حوضههای
دریای خزر ،حوضه دریاچه ارومیه و حوضه دجله یافت میشود
(عبدلی .)0232 ،با توجه به پراکنش باالی این گونه در رودخانههای
داخلی ایران ،این پرسش مطرح است که ویژگیهای ریختی این
گونه در سه حوضه پراکنش آنها چه تفاوتهایی از نظر شکل
بدن دارد که بتوان آنها را از یکدیگر متمایز نمود و بتوان به
عنوان الگوی تمایز ریختی بهواسطه تکامل در حال وقوع و یا
تغییرپذیری ریختی مدنظر قرار گیرد .از اینرو مطالعه حاضر به
منظور بررسی تفاوت شکل بدن جمعیتهای این گونه در سه
حوضه خزر ،دجله و ارومیه به اجرا درآمد .نتایج این تحقیق
میتواند به درک چگونگی روند تکاملی این گونه بین و درون
حوضههای پراکنش آن کمک کند.

مواد و روشها
جایگاههای نمونهبرداری :طی فصل پاییز  ،0282تعداد
 021قطعه سس ماهی کورا از سه حوضه آبهای داخلی خزر،
دجله و ارومیه شامل  21قطعه از رودخانه طالقان (سرشاخه
رودخانه سفیدرود -حوضه دریای خزر) 21 ،قطعه از رودخانه
توتکابن (شاخه فرعی رودخانه سفیدرود -حوضه دریای خزر) و
 21قطعه از رودخانه کلورز (شاخه فرعی رودخانه سفیدرود-
حوضه دریای خزر) 21 ،قطعه از رودخانه حمیل (حوضه دجله)
و  21قطعه از رودخانه زرینهرود (حوضه دریاچه ارومیه) با
استفاده از الکتروشوکر ( )Samus Mp311نمونهبرداری گردید.
نمونهها پس از بیهوشی در محلول یک درصد عصاره گل میخک،
در محلول فرمالین بافری ده درصد تثبیت و برای مطالعات
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بعدی به آزمایشگاه تکوین و بیوسیستماتیک گروه شیالت
دانشگاه تهران انتقال یافتند.
روش مورد مطالعه :بهمنظور استخراج دادههای شکل در
روش ریختسنجی هندسی ،از نیمرخ چپ تمامی ماهیان با
استفاده از دوربین دیجیتال ( )Kodak EasySharw Z211با
قدرت تفکیکپذیری  2مگاپیکسل نصب شده بر روی ،Copystand
عکسبرداری گردید .بهمنظور حذف اثر رشد آلومتریک ،تنها
نمونههای با طول استاندارد بیش از  001میلیمتر انتخاب شد
(حداقل طول در سن  0سالگی) .تمامی نمونههای انتخاب شده
فاقد بدشکلی غیرمعمول بودند .با توجه به اینکه مطالعات قبلی
برروی این گونه ویژگیهای ریختسنجی جنسهای نر و ماده را
بدون تفاوت بیان کرده بودند (گرجیانعربی .)0228 ،بنابراین
نمونهها براساس جنسیت از یکدیگر تفکیک نشدند .سپس تعداد
 02لندمارک همساخت تعریف شده بر روی نمونهها ( !Error
 )0 Reference source not found.با استفاده از نرمافزار
 )2110 ،Rohlf( tpsDig2رقومیسازی شدند.
دادههای مختصات حاصل پس از بررسی میزان همبستگی
آنها با فواصل تانژانت در نرمافزار  ،TpsSmallبراساس آنالیز
پروکراست بهمنظور حذف تغییرات غیرشکلی (شامل اندازه،
موقعیت و جهت) رویهمگذاری شدند ( Zelditchو همکاران،
 .)2102به منظور یافتن متغیرهای فرضی (مؤلفههای اصلی) که
حداکثر تغییرات و جنبههای تفاوتهای شکلی احتمالی بین
گروههای مورد مطالعه را نشان دهد ،از روش تجزیه به مؤلفههای
اصلی استفاده شد .انتخاب مؤلفههای اصلی معنیدار ،براساس
خط شکست و نقطه برش جولیف انجام شد (.)2112 ،Jolliffe
بهعالوه ،دادههای حاصل از جمعیتهای مورد مطالعه بهمنظور
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بررسی تفاوتهای ریختی آنها ،با استفاده از تحلیلهای تجزیه
همبستگی کانونی ( )Canonical Variate Analysisبراساس ارزش
 pحاصل از آزمون جایگشت ( )Permutation testبا ده هزار بار
تکرار و آنالیز خوشهای با انتخاب الگوریتم  Paired groupو
درجه تشابه  Eucilideanتوسط نرمافزارهای ( PASTنسخه)2/01
و ( MorphoJنسخه  )2/0مورد تحلیل قرار گرفتند .مصورسازی
میانگین شکل بدن هر جمعیت نسبت به شکل میانگین کل
( )Consensus configurationبا استفاده از نرمافزار MorphoJ
بهصورت شبکه تغییر شکل انجام شد .این مقایسه ،براساس
فاصله پروکراست است که سنجش استاندارد در بررسی تفاوت
شکل در روش ریختسنجی هندسی است ،میباشد (،Rohlf
 .)2110بهمنظور ارائه درجه تفاوتهای مشاهده شده ،براساس
جایگاه تفاوتهای مشاهده شده بر روی شبکه تغییر شکل بدن
در روش ریخت سنجی هندسی ،فواصل طولی مهم با استفاده از
نرمافزار  ImageJبا دقت میلیمتر اندازهگیری و بهصورت درصد
از طول استاندارد بیان شدند .بهعالوه برای حذف اثرات اندازه و
استخراج دادههای شکل این دادههای طولی از فرمول آلومتریک
 Madj=M(LS/L0)bاستفاده شد ( Elliotو همکاران )0881 ،که
در آن  :Mاندازه واقعی فاصله اندازهگیری شده :Madj ،اندازه
اصالح شده فاصله اندازهگیری شده :LS ،میانگین طول چنگالی
کل نمونهها :L0 ،طول چنگالی ماهی :b ،شیب رگرسیون logm
به  log0تمامی ماهیان در کل نمونهها میباشد .این دادههای
طولی سپس آزمون چند متغیره  MANOVAمورد مقایسه قرار
گرفتند .تمام تحلیلهای آماری توسط نرمافزارهای PAST2/03c
( Hammerو همکاران )2110 ،و ،Klingenberg( MorphoJ0/12j
 )2100انجام شد.

شکل :1لندمارکهای تعيين شده بر روی نمونه ماهيان برای استخراج دادههای شکل بدن در روش ریختسنجی هندسی
 -0جلوترین بخش فک باال -2 ،مرکز حدقه چشم -2 ،محل تقاطع امتداد خط عمود بر لندمارک شماره  2در لبه باالی سر -2 ،انتهای سر یا ابتدای تنه،
 -1ابتدای قاعده باله پشتی -2 ،انتهای قاعده باله پشتی -3 ،لبه باالیی قاعده باله دمی -2 ،لبه پایینی قاعده باله دمی -8 ،انتهای قاعده باله مخرجی-01 ،
ابتدای قاعده باله مخرجی -00 ،ابتدای قاعده باله سینهای -02 ،انتهای سرپوش آبششی -02 ،امتداد شکاف آبششی در سطح شکمی -02 ،محل تقاطع امتداد
خط عمود بر لندمارک شماره  2در لبه پایینی سر
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نتایج
نتایج تجزیه به مؤلفههای اصلی ( )PCAدو عامل اول را که
باالتر از نقطه برش جولیف ( )1/111282قرار داشتند بهعنوان
عوامل اصلی تفکیک جمعیتها انتخاب کرد (شکل  )2که این
دو مؤلفه در مجموع  10/82درصد ( PC0=22/12و )PC2=08/28
واریانس را بهخود اختصاص میدادند .نحوه توزیع جمعیتهای
مورد مطالعه در نمودار تجزیه به مؤلفههای اصلی براساس دو
مؤلفه اول در شکل  2آورده شده است .تحلیل همبستگی کانونیک
( )CVAبراساس ارزش  pحاصل از آزمون جایگشت ( Permutation

شکل  :2نمودار  Screen platتحليل مؤلفههای اصلی و نمایش نقطه
برش جوليف (خط نقطهچين) که نشاندهنده مرز مؤلفههای اصلی
معنیدار است

 )testنشان داد که تفاوت معنیداری ( P<1/1110و )f=00/12
( )Wilks lambda=1/1021بین شکل بدن جمعیتهای مورد
مطالعه وجود دارد (شکل  .)2در این نمودار ،جمعیت رودخانه
حمیل (حوضه دجله) بهواسطه ویژگیهای ریختی بهطور کامل
از دیگر گروهها جدا گردید (شکل  .)2فاصله  Mahalanobisبه
عنوان درجه تمایز جمعیتهای مورد مطالعه براساس ویژگیهای
شکل بدن در جدول  0آورده شده است.

شکل  :3نمودار تجزیه به مؤلفههای اصلی ( )PCAشکل بدن
نمونههای جمعیتهای سس ماهی کورا ( )B. lacertaمورد مطالعه

شکل  :4نمودار تحليل همبستگی کانونی ( )CVAشکل بدن جمعیتهای سس ماهی کورا ( )B. lacertaمورد مطالعه
جدول  :1فواصل  Mahalanobisشکل بدن حاصل از آزمون  CVAدر جمعيتهای سس ماهی کورا ( )B. lacertaمورد مطالعه
ایستگاه
توتکابن
کلورز
زرینهرود
حمیل
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طالقان
2/022
2/822
2/221
2/228

توتکابن

کلورز

2/232
2/221
2/220

2/803
2/222

حميل(دجله)

1/323
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نتایج مصورسازی میانگین شکل بدن هر جمعیت نسبت
به شکل اجماع جمعیتها نشان داد که تفاوتهای شکل بدن
پنج جمعیت مورد مطالعه از الگوهای متنوعی تبعیت میکند
(شکل  .)1براساس الگوی جابجایی نقاط لندمارک و مقایسه
الگوی شکل بدن هر جمعیت با شکل اجماع یا میانگین جمعیت،
اعضای جمعیت رودخانه طالقان دارای سری با عمق کمتر
(مربوط به جابجایی لندمارکهای شماره  2و  ،)1سر درازتر
(مربوط به جابجایی لندمارکهای 0و  ،)02بدنی کم عمقتر
(مربوط به جابجایی لندمارکهای  02 ،2 ،2و  )02بودند.
نمونههای جمعیت توتکابن نیز دارای سر کوتاه (مربوط به
جایجایی لندمارک شماره  ،)0بدنی کمی عمیقتر (مربوط به
جابجایی لندمارکهای  1و ،)2باله مخرجی خلفیتر (مربوط به
جابجایی لندمارکهای  8و  )01بودند .اعضای جمعیت رودخانه
کلورز نیز دارای سری پهنتر و درازتر (مربوط به جابجایی
لندمارکهای  02 ،2 ،2 ،0و  ،)02بدنی اندکی مرتفع (مربوط

به جابجایی لندمارکهای  1و  )2بودند .نمونههای رودخانه حمیل
دارای سری دراز و عمیق (مربوط به جابجایی لندمارکهای ،2
 02 ،02 ،2و  ،)02بدنی عمیق (مربوط به جابجایی لندمارک
شماره  )1و ساقه دمی کوتاه و کم عمق (مربوط به جابجایی
لندمارکهای  3و  )2بودند .در نهایت نمونههای رودخانه زرینه
رود دارای سری کوچک و کمعمق (مربوط به جابجایی
لندمارکهای  02 ،02 ،2 ،2و  ،)02باله پشتی قدامیتر (مربوط
به جابجایی لندمارکهای  1و )2بودند .براساس نتایج تحلیل
خوشهای جمعیتهای رودخانه توتکابن ،کلورز ،طالقان (مربوط
به حوضه خزر) در یک شاخه قرار گرفتند و جمعیت رودخانه
حمیل (مربوط به حوضه دجله) نیز کامالً در یک گروه مجزا قرار
گرفت و اعضای جمعیت رودخانه زرینه رود از نظر شکل بدن
حدواسط جمعیتهای حوضه خزر و دجله قرار داشتند (شکل
 .)1ضریب کوپرنیک تحلیل خوشهای  1/2228بود.

شکل  :5تحليل خوشهای شکل بدن در جمعيتهای سس ماهی کورا (( )B. lacertaابتدای خطوط برداری هر نقطه لندمارک نشان-
دهنده شکل اجماع میباشد)

همچنین تفاوتهای ریختی مشاهده شده در شبکه تغییر
شکل براساس نسبت به طول استاندارد بین جمعیتهای مورد
مطالعه در جدول  2آورده شده است که بر این اساس جمعیت
رودخانه طالقان دارای عمق بدن کمتر و طول پس باله مخرجی
طویلتر بهترتیب  08/22و  08/11درصد نسبت به طول
استاندارد ،جمعیت رودخانه توتکابن دارای عمق ساقه دمی
بیشتر برابر  00/22درصد نسبت به طول استاندارد،

جمعیت رودخانه کلورز دارای ساقه دمی کم عمق برابر 01/22
درصد نسبت به طول استاندارد ،جمعیت رودخانه زرینهرود
دارای طول و عمق سر کمتر بهترتیب با  20/32و  02/82درصد
نسبت به طول استاندارد و جمعیت رودخانه حمیل دارای طول
و عمق سر بیشتر ،عمق بدن بیشتر ،طول پس باله مخرجی
کمتر به ترتیب با  22/82 ،02/12 ،21/22و  03/22درصد
نسبت به طول استاندارد میباشند.
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جدول  :2اندازهگيری برخی از شاخصهای مهم بدن در جمعيتهای سس ماهی کورا ()B. lacerta

طالقان

کلورز

توتکابن

زرینهرود

حميل (دجله)

صفات مهم اندازهگيری شده
طول سر به طول استاندارد

n=21

n=21

n=21

n=21

n=21

22/22±2/32

22/22±0/10

22/33±2/01

20/32±0/23

21/22±0/21

عمق سر به طول استاندارد

02/81±0/02

02/22±1/31

02/22±0/18

02/82±1/80

02/12±0/00

عمق بدن به طول استاندارد

08/22±1/83

20/82±1/22

20/22±1/32

20/22±0/10

22/82±0/22

عمق ساقه دمی به طول استاندارد

01/22±1/28

00/22±1/13

01/22±1/22

00/12±1/22

00/21±1/22

08/11±0/22

08/28±0/18

08/23±0/22

02/13±0/21

03/22±0/28

طول پس باله مخرجی به طول
استاندارد
مقادیر ارائه شده به صورت میانگین  ±انحراف از استاندارد میباشد ( :n .)Mean (mm) ±SDتعداد نمونه مورد مطالعه
راهنما:
تمامی صفات مورد سنجش تفاوت معنیداری را بین جمعیتهای مورد مطالعه نشان دادند.

تخصصیگرا ولی با درجه کمتر را به نمایش میگذارند (رضویپور،
بحث
مطالعهn.عامگرا بودن شکل
موردویژگی
نمونهاین
.)0882
0282؛  Kassenو  ،:Bellتعداد
نتایج نشان داد که شکل بدن جمعیتهای مورد مطالعه
بدن برای زیست در محیطهای بسیار متغیر از قبیل رودخانهها
سنجش تفاوت معنی داری را بین جمعیتهای مورد مطالعه نشان دادند.
مختلف مورد
تمامی صفات
تفاوت
سس ماهی کورا متعلق به زیستگاهها و حوضههای
مفید میباشد و قابلیت انعطافپذیری باالی گونههای عامگرا
معنیداری با یکدیگر دارند که روش ریختسنجی هندسی به
میتواند شانس بقای یک گونه را در محیطهای متنوع افزایش
خوبی توانست این تفاوتها را آشکار کند .اساسأ وجود تفاوتهای
دهد ( Chapmanو همکاران .)2112 ،از اینرو پراکنش باالی
ریختی در بین جمعیتهای آلوپاتریک یک گونه بهدلیل تفاوت
گونه سس ماهی کورا در تمامی حوضههای پراکنش خود در
در ویژگیهای متفاوت زیستگاهی در مسیر تاریخچه تکامل آنها
زیستگاههای مختلف میتواند به توانایی انعطافپذیری باالی این
یک پدیده معمول است ( Antonucciو همکاران2118 ،؛ Bertrand
گونه وابسته باشد.
و همکاران )2112 ،که بهواسطه انتخاب جهتدار در زیستگاهها
نتایج همچنین توانست بهخوبی رابطه بین فاصله جغرافیایی
حاصل شده و میتوانند شانس پایداری و بقای آنها را در زیستگاه
و تمایز ریختی جمعیتهای مختلف سس ماهی کورا را آشکار
خود افزایش دهد ( Torres-Dowdallو همکاران.)2102 ،
نماید ( Motamediو همکاران .)2100 ،براین اساس جمعیتهای
تفاوتهای ریختی بین ماهیان سه حوضه مورد مطالعه
رودخانه حمیل متعلق به حوضه دجله که دارای فاصله جغرافیایی
بهطور عمده مربوط به ویژگیهای سر ،ارتفاع بدن و ساقه دمی
زیادتری میباشند ،در یک شاخه کامالً مجزا قرار گرفتند و
به همراه موقعیت بالههای مخرجی و پشتی بود که میتواند یک
نمونههای جمعیت رودخانه زرینهرود نیز در حد واسط بین
ارتباطی با شرایط هیدرولیک و رژیم غذایی جمعیتها داشته
نمونههای حوضههای رودخانه سفیدرود و حوضه دجله واقع
باشد ( Chapmanو همکاران2112 ،؛  Kerfootو ،Schaefer
شده اند .عالوه براین این جدایی جغرافیایی حتی در مورد
 .)2112با توجه به نتایج ،نمونههای حوضه رودخانه سفیدرود
جمعیتهای یک حوضه (مثل حوضه رودخانه سفیدرود) بهواسطه
علیرغم اینکه در یک حوضه رودخانهای واقع شده بودند،
احداث سدهای متعدد در مسیر رودخانه و در نتیجه قطعهقطعه
الگوهای شکلی متنوعی را به نمایش گذاشتند ولی بهطورکلی
شدن زیستگاه احتماالً بهواسطه عدم جریان ژنی جدایی ژنی
براساس نتایج فواصل  Mahalanobisو تحلیل خوشهای فاصله
این جمعیتها شده است.
نزدیکتری از لحاظ شکل بدن داشتند که میتواند بیانگر تشابه
 Motamediو همکاران ( )2100نیز در بین جمعیتهای
بیشتری در شکل بدن آنها در مقایسه با جمعیتهای حوضههای
سه حوضه فرات-دجله ،دریاچه ارومیه و حوضه جنوبی دریای
دریاچه ارومیه و دجله باشد .این تنوع الگوی شکل بدن البته با
خزر تفاوتهای ژنتیکی را اثبات کردند .نتایج مطالعه آنها به
درجه کمتر میزان تفاوتها علیرغم فاصله جغرافیایی نزدیکتر
خوبی انطباق الگوی تفکیک جمعیتهای سه حوضه با فاصله
میتواند دلیلی بر قابلیت باالی انعطافپذیری شکل بدن سس
جغرافیایی نشان داد .در مطالعه آنها آنالیزهای ژنتیکی (براساس
ماهی کورا بهعنوان یک گونه عامگرا باشد .گونههای عامگرا از
توالییابی سیتوکروم  bبا روشهای  Neibour-joiningو حداکثر
نظر شکل بدن ،آنهایی هستند که تغییرات ریختی مشابه موجودات
 )parsimonyنشان داد که جمعیت حوضه دجله از دو
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 همچنین جمعیتهای حوضههای.حوضه دیگر کامالً مجزا میباشد
خزر و دریاچه ارومیه از هم مجزا هستند هرچند که در جمعیتهای
.دو حوضه همپوشانی دیده میشود
بنابراین میتوان بیان نمود که بخشهای عمدهای از تفاوتهای
ریختی جدا شده بهواسطه رانش ژنتیکی بهواسطه انتخاب طبیعی
 عالوه براین.)2100 ،Patzner  وSamaee( بهوقوع پیوسته است
بخشی از این تفاوتهای ریختی نیز میتواند ناشی از سازگاری
.به شرایط محیطی برای افزایش بقای این گونه عامگرا باشد
براساس نتایج و با توجه به هدف تحقیق در نمونههای
رودخانه سفیدرود جمعیت رودخانه طالقان بهواسطه بدن کم
درصد طول استاندارد) و طول پس باله مخرجی08/22( عمقتر
 جمعیت رودخانه توتکابن،)درصد طول استاندارد08/11( طویلتر
،)درصد طول استاندارد00/22( بهواسطه ساقه دمی عمیقتر
01/22( جمعیت رودخانه کلورز بهواسطه ساقه دمی کم عمقتر
 جمعیت رودخانه زرینهرود بهواسطه سر،)درصد طول استاندارد
درصد طول02/82  و20/32 کمعمقتر و کوتاهتر (بهترتیب
استاندارد) و جمعیت رودخانه حمیل بهواسطه سر عمیقتر و
 بدن،)درصد طول استاندارد02/12 ،21/22 طویلتر (بهترتیب
 درصد طول استاندارد) و پس باله مخرجی22/82( عمیقتر
درصد طول استاندارد) از یکدیگر قابل تفکیک03/22( کوتاهتر
 مطابق نتایج میتوان گفت که جمعیتهای سه حوضه.هستند
مورد مطالعه بهطور ژنتیکی و مورفولوژیکی از هم مجزا هستند و
Motamedi( از لحاظ تاکسونومیک نیز ممکن است مجزا باشند
.)2100 ،و همکاران
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