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Abstract
This study aimed to compare meristic and morphometric traits of three species of the genus
Acanthobrama from Iranian inland waters collected during 2011-2017. A total 68 specimens of
A. marmid from the Gamasiab River, Tigris river drainage, 85 specimens of A. microlepis from the
Aras and Sefid rivers, Caspian Sea basin, and 90 specimens of A. urmianus from Mahabad-Chai and
Godar-Chai rivers, Lake Urmia basin were captured by beach seine and electrofishing device. After
anesthesia, the collected specimens were fixed into 10% buffered formalin and were transferred to the
laboratory for further studies. Six meristic and 16 morphometric characters were counted and
measured. The results showed a significant difference between the studied species in all morphometric
traits except the pectoral fin length (P<0.05). In the cluster analysis, A. microlepis and A. urmianus
were positioned in a clade. A significant difference found between the studied species in terms of the
meristic traits, including the lateral line scales, dorsal-fin unbranched and branched rays, and Anal-fin
branched rays (P<0.05). MANOVA/CVA indicated that A. urmianus differed from A. microlepis in
terms of the meristic traits. Also A. microlepis was positioned in a clade based on the result of meristic
traits cluster analysis.
Key words: Morphometric, Meristic, PCA, Urmian Bleak.
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 1استادیار پژوهشکده آبزیپروری آبهای داخلی ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،بندر انزلی ،ایران
 2دانشجوی دکتری بومشناسی آبزیان شیالتی ،گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 3دانشیار گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 4استادیار موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران

چکیده 
در مطالعۀ حاضر بهمنظور مقایسۀ صفتهای شمارشی و اندازشی گونههای جنس  Acanthobramaدر آبهای
داخلی ایران 68 ،قطعه از گونۀ  A. marmidاز رودخانۀ گاماسیاب حوضۀ تیگره 85 ،قطعه از گونۀ  A. microlepisاز
رودخانههای ارس و سفیدرود حوضۀ خزر و تعداد  90قطعه از گونۀ  A. urmianusاز رودخانههای مهابادچای و
گدارچای حوضۀ دریاچۀ ارومیه طی سالهای  1390تا  1396با تور گوشگیر و الکتروشوکر صید شدند .نمونهها
پساز بیهوشی ،در فرمالین 10درصد بافری تثبیت و برای مطالعۀ بیشتر به آزمایشگاه منتقل شدند .تعداد  6صفت
شمارشی و  16صفت اندازشی شمارش یا اندازهگیری شدند .نتایج نشان دادند در تمام صفتهای اندازشی بهجز
طول بالۀ سینهای بین گونههای مطالعهشده تفاوت معنادار وجود دارد ( .)P<0/05در تحلیل خوشهای ،گونههای
 A. microlepisو  A. urmianusدر یک خوشه قرار گرفتند .گونههای مطالعهشده در صفتهای تعداد فلس روی
خط جانبی ،شعاعهای منشعب و غیرمنشعب بالۀ پشتی و شعاع منشعب بالۀ مخرجی با یکدیگر اختالف معنادار داشتند
( MANOVA/CVA .)P<0/05صفتهای شمارشی ،گونۀ  A. urmianusرا جدا از گونۀ  A. microlepisنشان داد.
تحلیل خوشهای صفتهای شمارشی ،گونۀ  A. microlepisرا در خوشۀ جداگانهای قرار داد.
واژههایکلیدی :مورفومتریک ،شمارشی ،تجزیه به مؤلفههای اصلی  ،کولی ارومیه.


مقدمه .

اساس تنوع ریختی ،روش ریختسنجی ابزار

آغاز مطالعههای زیستشناسی ،بررسی ویژگیهای

قدرتمندیست (Walker and Bell, 2000; Salehinia

ریختی (اندازشی و شمارشی) است که در تفکیک

 )et al., 2016که به دو شکل سنتی و هندسی استفاده

جمعیتها ،تعیین تنوع گونهای و ردهبندی ماهیان

میشود )(Bookstein, 1996؛ در روش سنتی،

اهمیت بسیاری دارد (Yeamin et al., 2009; Simon

اطالعات مربوط به شکل بدن بر اساس فواصل طولی

 .(et al., 2010در شناسایی جمعیتهای ماهیان بر

روی بدن نمونهها استخراج میشوند (Benítez et al.,
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 .(2012مطالعههای مختلفی در زمینۀ بررسی صفتهای

کوچک ،ابتدای بالۀ مخرجی روبهروی انتهای قاعدۀ

شمارشی و اندازشی در گونههای مختلف ماهیان ایران

بالۀ پشتی ،آخرین خار بالۀ پشتی ضخیم ولی ضعیف و

انجام شدهاند که ازجملۀ آنها عبارتند از Abbasi :و

یکسوم انتهای آن نرم است .اعضای جنس

همکاران ( Salehinia ،)2004و همکاران (،)2016

 Acanthobramaاز سختپوستان ،حشرات آبزی،

 Heidariو همکاران ( Radkhah ،)2014و همکاران

گیاهان ،شکمپایان ،پوده و پالنکتونها تغذیه میکنند،

( Nasri ،)2016و همکاران (Mouludi-Saleh ،)2018

تولیدمثل آنها در اوایل بهار تا اوایل تابستان انجام

و همکاران ( )2018و  Mouludi-Salehو Keivany

میشود و در آبهای تمیز و جاری با بسترهای مختلف

( .)2018در تعدادی از مطالعههای یادشده ،صفتهای

و کمعمق و دارای پوشش گیاهی ساکنند (Keivany

اندازشی نسبت به صفتهای شمارشی کارایی بهتری در

 .)et al., 2016باتوجهبه اینکه وضعیت آرایهشناختی

بیان تفاوتهای جمعیتهای مطالعهشده نشان دادهاند.

اعضای این جنس در ایران بهطور کامل بازنگری شده

خانوادۀ کپورماهیان ) (Cyprinidaeبا  176گونه،

است ،مطالعۀ حاضر بهمنظور بررسی مقایسهای

متنوعترین خانواده بین ماهیان آب شیرین ایران است؛

صفتهای شمارشی و اندازشی برای ارائۀ صفتهای

جنس

تشخیصی بیشتر برای سه گونۀ جنس Acanthobrama

از

اعضای

این

خانواده

در

ایران،

 Acanthobramaچهار گونۀ  A. urmianusدر حوضۀ

در ایران انجام شد.

دریاچۀ ارومیه A. marmid ،در حوضۀ تیگره،
 A. microlepisدر حوضۀ دریای خزر و A. persidis

موادوروشها .


در حوضههای رودخانۀ کر ،مهارلو و هرمزگان را دارد

طی سالهای  1390تا  ،1396تعداد  68قطعه از گونۀ

) .(Esmaeili et al., 2018گونۀ  A. urmianusبا بدن

 A. marmidاز رودخانۀ گاماسیاب ( 48°02'01"Nو

نقرهفام و پشت سبز زیتونی ،نقاط تیره در پهلوها و باالی

 )34°20'14"Eحوضۀ تیگره 85 ،قطعه از گونۀ

خط جانبی ،بالههای پشتی ،دمی و سینهای با

 A. microlepisاز رودخانههای ارس ( 44°56'10"Nو

رنگدانههای کمرنگ تا کامالً مشخص ،بدن فشرده از

)39°28'10"E

طرفین ،سر کوچک و ابتدای بالۀ مخرجی روبهروی

 )36°58'51"Eحوضۀ دریای خزر و تعداد  90قطعه از

انتهای قاعدۀ بالۀ پشتی تشخیص داده میشود .در گونۀ

گونۀ  A. urmianusاز رودخانههای مهابادچای

 ،A. marmidبدن از دو طرف فشرده و مرتفع ،فلسها

( 49°43'01"Nو  )36°46'04"Eو گدارچای

نسبتاً کوچک ،دهان افقی و تقریباً مورب ،فک پایین با

( 49°5618'59"Nو  )37°00'07"Eحوضۀ دریاچۀ

فک باال برابر و اندکی زیر آن واقع شده است،

ارومیه با استفاده از تور گوشگیر و الکتروشوکر صید

فلسهای محوری بالۀ شکمی و خارهای آبششی کوتاه

شدند .نمونهها ابتدا در محلول پودر گل میخک بیهوش

با قاعدۀ متورمند .در گونۀ  ،A. microlepisبدن از دو

و سپس در محلول فرمالین بافری تثبیت و برای ادامۀ

طرف فشرده و کشیده است ،خارهای آبششی کوتاهند

مطالعهها به آزمایشگاه ماهیشناسی پژوهشکدۀ

و در حالت خوابیده به خار مجاور میرسند ،سر

آبزیپروری آبهای داخلی کشور منتقل شدند؛ در

و

سفیدرود

(49°33'16"N

و
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ادامه ،تعداد  16صفت اندازشی به کمک کولیس

کروسکال  -والیس ) (Kruskal–Wallisتجزیهوتحلیل

دیجیتال با دقت  0/01میلیمتر سنجش و تعداد 6

شدند و پسازآن ،صفتهای دارای تفاوت معنادار با

صفت شمارشی با لوپ دوچشمی شمارش شدند

تحلیل تجزیه به مؤلفههای اصلی

(جدولهای  1و .)2

 (Components Analysisبهمنظور خالصهکردن تنوع

(Principal

حذف آثار اندازه و تفاوتهای ناشی از رشد

میان نمونهها و درک الگوی پراکنش بین آنها ،تحلیل

آلومتریک دادههای اندازشی بر اساس  Elliottو

همبستگی کانونی (Canonical Variate Analysis:

همکاران ( )1995در نرمافزار  PASTانجام شد.

 (CVAو تحلیل واریانس چندمتغیره )(MANOVA

نرمالبودن دادههای شمارشی و اندازشی با تحلیل

بهترتیب بهمنظور تعیین میزان تفکیک و معناداری

–(Kolmogorov

تفاوت جمعیتهای مطالعهشده و تحلیل خوشهای

) Smirnovبررسی شد .سپس دادههای صفتهای

) (Cluster Analysisبرای بررسی میزان شباهت آنها با

(One-Way

نرمافزارهای  PASTنسخۀ  2/1و  SPSSنسخۀ 19

کولموگروف

-

اسمیرنوف

اندازشی با تحلیل واریانس یکطرفه

تحلیل شدند.

 )ANOVAو دادههای صفتهای شمارشی با آزمون

جدول  -1صفتهای ریختسنجی بررسیشده در گونههای مطالعهشده
ردیف 

صفت 

صفت 

ردیف 

1

طول استاندارد )(SL

9

ارتفاع بالۀ پشتی )(DFH

2

طول سر )(HL

10

طول بالۀ سینهای )(PFL

3

طول پوزه )(SnL

11

طول بالۀ شکمی )(VFL

4

قطر چشم )(ED

12

فاصلۀ بین سینهای  -شکمی )(P-VL

5

فاصلۀ بین چشمی )(IOL

13

فاصلۀ بین شکمی  -مخرجی )(V-AL

6

بیشترین عمق بدن )(Max BD

14

ارتفاع بالۀ مخرجی )(AFH

7

کمترین عمق بدن )(Min BD

15

طول قاعدۀ بالۀ مخرجی )(AFBL

8

طول قاعدۀ بالۀ پشتی )(DBL

16

فاصلۀ پیش پشتی )(PrDL

جدول  -2ویژگیهای شمارشی استفادهشده برای تفکیک
گونههای مطالعهشده

نتایج .
گونههای مطالعهشده در تمام صفتهای اندازشی

ردیف 

صفت 

1

تعداد فلس روی خط جانبی

2

تعداد شعاع غیرمنشعب بالۀ پشتی

3

تعداد شعاع منشعب بالۀ پشتی

4

تعداد شعاع غیرمنشعب بالۀ مخرجی

خوشهای با استفاده از صفتهای دارای تفاوت معنادار

5

تعداد شعاع منشعب بالۀ مخرجی

انجام شدند .بر اساس نتایج  14 ،PCAمؤلفه استخراج

6

تعداد شعاع منشعب بالۀ شکمی

شدند که  2مؤلفه باالتر از خط برش جولیف قرار

بهجز طول بالۀ سینهای با یکدیگر تفاوت معنادار داشتند
(( )P<0/05جدول  .)3تحلیلهای تجزیه به مؤلفههای
اصلی ) ،(PCAتجزیۀ همبستگی کانونی ) (CVAو
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داشتند و بهعنوان مؤلفههای اصلی و تأثیرگذار در

تفکیک گونهها ،بیشترین عمق بدن و طول پیش بالۀ

تفکیک جمعیتها انتخاب شدند ( PC1=55/15و

پشتی در مؤلفۀ اول و ارتفاع بالۀ مخرجی و پشتی در

 .)PC2=15/48پالت  2مؤلفۀ یادشده نشان داد گونهها

مؤلفۀ دوم مهمترین صفتها بودند .نتایج تحلیل

بر اساس صفتهای اندازشی اندکی با یکدیگر

همبستگی کانونی و آزمون واریانس چندمتغیره تفاوت

همپوشانی دارند ،ولی از یکدیگر تفکیک میشوند

معنادار گونههای مطالعهشده را نشان دادند

(شکل  .)1در بررسی نقش هریک از صفتها در

(( )P<0/00001شکل .)2

جدول  -3میانگین ،انحراف معیار و نتایج آزمون واریانس یکطرفه و گروهبندی دانکن صفتهای اندازشی در گونههای مطالعهشده
(بر حسب میلیمتر)

طول استاندارد

A. urmianus
)(Measn±SD
90/77±0/00

90/77±0/00

طول سر

23/06±1/16b

25/06±0/73c

صفت 

طول پوزه

b

قطر چشم

6/16±0/57b
b

فاصلۀ بین چشمی

A. marmid

A. microlipis

) (Measn±SD

) (Measn±SD

P

90/77±0/00

-

21/42±1/06a

0/00

c

6/09±0/53

a

6/58±0/44

6/68±0/31c
c

5/88±0/32a

0/00

a

6/32±0/4

0/00

بیشترین عمق بدن

25/19±1/36a

29/89±2/13c

24/98±1/34a

0/00

کمترین عمق بدن

9/54±0/83b

10/43±0/69c

8/46±0/66a

0/00

طول قاعدۀ بالۀ پشتی
ارتفاع بالۀ پشتی
طولبالۀسینهای 


a

6/59±0/48

5/67±0/39

0/00

12/10±0/84

19/45±1/64a
a

b

7/2±0/36

13/73±0/93

23/00±1/43c
b

a

12/16±0/64

0/00

20/16±1/35b

0/00

ab

 17/08±1/61

 17/92±1/23

 17/32±0/92

 0/06

14/6±1/53a

16/36±1/37b

14/96±0/93a

0/00

b

a

19/50±1/09

0/00

18/51±1/39c

18/10±1/41b

17/67±1/05a

0/00

a

b

a

13/83±0/99

0/00

طول قاعدۀ بالۀ مخرجی

14/03±1/12a

17/14±1/52b

16/88±1/02b

0/00

فاصلۀ پیش پشتی

47/96±1/73b

50/41±1/46c

46/57±1/94a

0/00

طول بالۀ شکمی
فاصله بین سینهای  -شکمی
فاصلۀ بین شکمی  -مخرجی
ارتفاع بالۀ مخرجی

b

21/54±1/34

13/82±1/43

21/41±1/52
14/55±1/41

* حرفهای یکسان ،وجودنداشتن اختالف معنادار بین صفتها با استفاده از آزمون گروهبندی دانکن را نشان میدهند.
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شکل  -2نمودار تجزیۀ همبستگی کانونی ) (CVAصفتهای اندازشی گونههای مطالعهشده

شکل  -3نمودار تحلیل خوشهای صفتهای اندازشی گونههای مطالعهشده
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بر اساس نتایج صفتهای اندازشی ،گونۀ A. marmid

 MONOVA/CVAصفتهای معنادار شمارشی با

در یک خوشه و جدا از دو گونۀ دیگر قرار گرفت (شکل

یکدیگر تفاوت معنادار داشتند ( )P<0/0002و دو گونۀ

 .)3صفتهای شمارشی با تحلیل کروسکال  -والیس

 A. urmianusو  A. microlepisبر اساس این صفتها

) (Kruskal-Wallisتحلیل شدند (جدول  )4و نتایج نشان

کامالً از یکدیگر متمایز شدند (شکل  .)4نتایج تحلیل

دادند گونههای مطالعهشده بهجز در صفتهای شعاع

خوشهای نیز گونۀ  A. microlepisرا بهتنهایی در یک

غیرمنشعب بالۀ مخرجی و شعاع منشعب بالۀ شکمی با

خوشه قرار و نشان داد بیشترین تمایز را با دو گونۀ

یکدیگر تفاوت معنادار دارند .گونهها بر اساس تحلیلهای

مطالعهشدۀ دیگر دارد (شکل .)5

جدول  -4میانگین ،انحراف معیار و نتایج آزمون کروسکال  -والیس ) (Kruskal-Wallisصفتهای غیرنرمال شمارشی گونههای مطالعهشده
A. urmianus
)(Measn±SD

صفت 

A. marmid

) (Measn±SD

A. microlipis

) (Measn±SD

p

67/84±3/31

0/000

فلس روی خط جانبی

61/04±2/68

57/6±2/93

0/001

شعاع غیرمنشعب بالۀ پشتی

3/00±0/00

2/92±0/28

3/00±0/00

شعاع منشعب بالۀ پشتی

7/96±0/11

7/94±0/33

8/03±0/19

0/011

شعاع غیرمنشعب بالۀ مخرجی

3/00±0/00

2/99±0/12

3/00±0/00

0/297

شعاع منشعب بالۀ مخرجی

12/49±0/87

14/29±0/72

15/53±0/68

0/000

شعاع منشعب بالۀ شکمی

7/95±0/26

7/81±0/28

7/99±0/11

0/08

شکل  -4نمودار تجزیۀ همبستگی کانونی ) (CVAصفتهای شمارشی گونههای مطالعهشده

شکل  -5نمودار تحلیل خوشهای صفتهای شمارشی گونههای مطالعهشده
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بر اساس صفتهای اندازشی با یکدیگر تفاوت دارند.

در بررسی گونههای مطالعهشده بر اساس صفتهای

 Ghotbi Jokandanو همکاران ( )2015در مطالعۀ خود

شمارشی و اندازشی مشاهده شد صفتهای اندازشی

روی شگماهیان جنس  Alosaدر سواحل جنوبی

توانایی بهتری در بیان تفاوتها دارند .نتایج نشان دادند

دریای خزر با استفاده از صفتهای شمارشی و اندازشی

گونۀ  A. marmidبر اساس صفتهای اندازشی کامالً

بیان کردند کارایی صفتهای اندازشی نسبت به

از دو گونۀ دیگر متمایز است .تغییرات ریختی در پاسخ

صفتهای شمارشی در تفکیک جمعیتها بهتر است.

به تغییرات محیطی (سرعت جریان آب ،عمق و تغذیه)

 Nasriو همکاران ( )2018در بررسی وضعیت

در بسیاری از مطالعهها گزارش شدهاند؛ زیرا این فرایند

دوریختی جنسی گاوماهی چشمنواری در حوضۀ

سبب افزایش بقا از طریق این تغییرات میشود (Soule

مکران ،سیستانوبلوچستان عنوان کردند جنسهای نر و

.(and Couzin-Roudy, 1982; Jafari et al., 2019

ماده را نمیتوان باتوجهبه صفتهای شمارشی و

در

بررسی

صفتهای

شمارشی

گونههای

اندازشی از یکدیگر تشخیص داد.

مطالعهشده ،شعاع غیرمنشعب بالۀ مخرجی و شعاع

نتایج مطالعۀ حاضر نشان دادند گونههای مطالعهشده

منشعب بالۀ شکمی تفاوت معناداری نداشتند و به

بر اساس صفتهای اندازشی ازجمله عمق بدن و پیش

عبارتی ،این صفتها تنوع کمی در گونههای

بالۀ پشتی و صفتهای شمارشی تعداد فلس روی خط

مطالعهشده داشتند و گونۀ  A. microlepisبر اساس

جانبی ،شعاعهای منشعب و غیرمنشعب بالۀ پشتی و

صفتهای شمارشی از دو گونۀ دیگر متمایز بود.

شعاع منشعب بالۀ مخرجی از یکدیگر متمایز میشوند.

درکل ،دادههای شمارشی در گونههای مطالعهشده تنوع

باتوجهبه مطالعههای پیشین ،صفتهای اندازشی در بیان

کمی داشتند که بهعلت ثبات زیاد این صفتهاست

تفاوتهای جمعیتها نسبت به صفتهای شمارشی

).(Winfield and Nelson, 1991

کارآمدترند که این نتیجه در مطالعۀ حاضر نیز مشاهده

در بررسی صفتهای اندازشی ،عمق بدن و پیش

شد؛ ازاینرو ،پیشنهاد میشود بهمنظور بررسی دقیقتر از

بالۀ پشتی بهعنوان صفتهای اثرگذار در تفکیک

روشهای جدیدتر برای بررسی این گونهها استفاده

گونهها انتخاب شدند؛ این ویژگیها ممکن است به

شود.

سازگاری نسبت به شدت جریان آب مربوط باشند.
افزایش عمق بدن مانع شکارشدن توسط گونههای

سپاسگزاری .

دیگر میشود و راهبرد مناسبی در پاسخ به شرایط

هزینههای نمونهبرداری ماهیان این مقاله از

محیطی برای ادامۀ حیات است .(Lattuca et al., 2008

پروژههای مطالعههای جامع شیالتی دریاچههای سد

 (Heidariو همکاران ( )2014در مطالعۀ خود در زمینۀ

ارس ،سد مهاباد و حسنلوی استان آذربایجان غربی،

مقایسۀ ویژگیهای اندازشی و شمارشی سیاهماهی در

بررسی هیدروبیولوژی سفیدرود و همچنین شناسایی

باالدست و پاییندست سد منجیل و سد تاریک در

ماهیان بومی استان همدان توسط پژوهشکدۀ

رودخانۀ سفیدرود عنوان کردند جمعیتهای مطالعهشده

آبزیپروری آبهای داخلی کشور (بندرانزلی) تأمین
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.آزمایشگاهی نمونهها سپاسگزاری میشود
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