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بررسی قرابت خویشاوندی ماهیان جنس  Rutilus Rafinesque, 1820در
سواحل جنوبی دریای خزر (بندرترکمن ،شلمانرود و رود ارس) بر اساس
صفات استخوانشناسی
3

سهیل ایگدری* ،1فریبرز قجقی ،2منوچهر نصری

 .1دانشیار گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 .2استادیار گروه شیالت ،دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر ،آزادشهر ،ایران.
 .3استادیار گروه علوم و مهندسی شیالت ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،استان لرستان،
ایران.
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چکیده
این تحقیق با هدف بررسی قرابت خویشاوندی ماهیان جنس  Rutilusدر سواحل جنوبی دریای خزر انجام گردید .برای این تحقیق در
مجموع تعداد  30قطعه ماهی از سه جمعیت ماهی کلمه (بندرترکمن ،رودخانه شلمانرود و رود ارس) به عنوان درونگروه و  10قطعه ماهی
سفید از صیدگاه بندرترکمن بهعنوان برونگروه تهیه شد .تمامی نمونهها بر اساس دستورالعمل استاندارد شفافسازی شده و اجزاء اسکلتی
آنها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت .بهمنظور استنباط نتایج تبارشناسی ،تعداد  33حالت صفت استخوانشناسی انتخاب و
تبارنگار مبتنی بر بیشترین پارسیمونی در نرمافزار  TNTترسیم گردید .نتایج به دست آمده بیانگر همتبار بودن سه جمعیت کلمه با
پشتیبانی  %100بود .در این میان ماهی کلمه بندرترکمن با پشتیبانی  %65درختهای ممکن بهعنوان گروه پایهای (قدیمیترین گروه)
مشخص گردید و دو گروه کلمه ارس و کلمه شلمانرود بهعنوان خویشاوندان جدیدتر در یک خوشه قرار گرفتند .بر اساس نتایج
استخوانشناسی این مطالعه و بر اساس خویشاوندی نزدیکتر کلمه ساکن رودخانه ارس و کلمه کورا ،به نظر میرسد کلمه شمالی
( )R. rutilusکه بهعنوان گونه ساکن آبهای شیرین سواحل جنوبی دریای خزر از جمله رودخانه ارس شناخته میشود ،در واقع همان
گونه کلمه خزری نژاد کورا ( )R. caspicusمی باشد .کلمهی رودخانه ارس احتماالً بهواسطه زندگی در این رودخانه با شرایط متفاوت
محیطی تحت تأثیر انعطافپذیری ریختی ،تفاوتهای استخوان شناسی را با جمعیت آن در سواحل جنوب غربی دریای خزر کسب کرده
است که این مسئله نیاز به تأیید توسط مطالعات تکمیلی دارد .همچنین این احتمال نیز وجود دارد که کلمه خزری نژاد ترکمنی یک آرایه
متمایز از گونههای کلمه خزری و شمالی باشد.
واژگان کلیدی :انعطافپذیری ریختی ،آرایهشناسی ،دریای خزر ،کپورماهیان ،ماهیشناسی.

* نویسنده مسئول:

تلفن+98262223044 :

ایمیلsoheil.eagderi@ut.ac.ir :
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 .1مقدمه
اعضای جنس  Rutilusمتعلق به خانواده
کپورماهیان ( )Cyprinidaeبا تعداد  15گونه در اروپا
و غرب آسیا پراکنش دارند ( Bogutskaya and
 .)Iliadou, 2006سه گونه از این جنس شامل کلمه
شمالی ) ،Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758کلمه
خزری ) Rutilus caspicus (Yakovlev, 1870و
ماهی سفید دریای خزر Rutilus kutum
 Kamenskii, 1901در ایران یافت میشوند که
همگی از جمله گونههای دارای ارزش تجاری محسوب
میشوند ( .)Coad, 2016کلمه خزری بهعنوان یک
گونهی نیمه رودکوچ ساکن دریای خزر بوده و هر ساله
برای تولیدمثل وارد رودخانهها و تاالبهای منتهی به
آن میشود .پیش از این برای کلمه خزری دو نژاد
ترکمنی  R. r. caspius nation knipowitschiو
کورا (انزلی) R. r. caspius nation kurensis
براساس ویژگیهای ریختشناختی معرفی شده بود
( ،)Abdoli, 2000; Coad, 2016اما امروزه هر دو
نژاد تحت عنوان کلمه خزری R. caspicus
) (Yakovlev, 1870شناخته میشوند .کلمه خزری
نژاد ترکمنی در جنوب شرقی دریای خزر زندگی کرده
و برای تولیدمثل به رودخانههای اترک و گرگانرود،
خلیج گرگان و تاالب گمیشان مهاجرت میکند و کلمه
خزری نژاد کورا در قسمتهای غربی و جنوب غربی
دریای خزر زندگی کرده و معموالً برای تخمریزی به
رودخانههای منتهی به تاالب انزلی ،کورا و شلمانرود
مهاجرت میکند (.)Abdoli, 2000; Coad, 2016
کلمه خزری به دلیل صید بیرویه و تخریب زیستگاهها
و بسترهای تخمریزی آن در لیست گونههای در معرض
خطر قرار گرفته است ( .)Kiabi et al., 1999از این
رو تکثیر و رهاسازی بچهماهیان به زیستگاههای
طبیعی یکی از اقدامات در حال انجام ،برای حفاظت از
نسل این گونه است که البته اثرات آن بر ترکیب
جمعیتی واریتههای این ماهی در دریای خزر هنوز
ناشناخته است .کلمه شمالی شامل جمعیتهای
مختلف ،ساکن دریاچهها و رودخانههای منتهی به
دریای خزر از جمله رودخانه ارس است ( Holčík and
Skořepa, 1971; Abdoli, 2000; Kottelat and
.)Freyhof, 2007; Coad, 2016

خلیج گرگان و ناحیه غربی دریای خزر از جمله

تاالب انزلی بهترتیب بهعنوان دو زیستگاه اصلی
واریتههای کلمه خزری (ترکمنی و کورا) در حوضه
جنوبی دریای خزر به شمار میآیند که بیش از 400
کیلومتر با یکدیگر فاصله دارند Holčík.و Skořepa
( )1971اولین محققینی بودند که قائل به تمایز این
دو واریته بوده و آنها را بهعنوان morphهای متفاوت
یا گونههای بالقوه و در حال انشقاق معرفی کردند.
محققین دیگری از طریق تجزیهوتحلیلهای آماری
چندمتغیره بر اساس صفات شمارشی و اندازشی بر
این مسئله تأکید کردند ( Mironovskii and
 .)Kas'yanov, 1986; Naddafi et al., 2002از
طرفی برخی مطالعات نتایجی مخالف پیشنهادهای قبل
را بیان کردند ازجمله میتوان به مطالعات  DNAو
اندازهگیری فاصله ژنتیکی  Neiبرابر  d=0/04بین دو
جمعیت کلمه خزری توسط  Keyvanshokoohو
 )2006( Kalbassiاشاره کرد که بیانگر تمایز ژنتیکی
نسبتاً اندکی بود .همچنین بر اساس مطالعات
مایکروستالیت از نظر نسبت آلل در هر جایگاه و
شاخص هتروزیگوسیتی تفاوت معنیداری بین
جمعیتهای خلیج گرگان و تاالب انزلی مشاهده
نشد( .)Keyvanshokooh et al., 2007در این بین
گزارشهایی از وجود تنوع ریختی باال در بین
جمعیتهای مختلف کلمه در دست است .بهعنوان
مثال میتوان به گزارش تنوع ریختی نسبتاً باالی
بینجمعیتی ماهی کلمه خزری در خلیج گرگان،
تاالبهای آلماگل و آجیگل ( Patimar et al.,
 )2005و تنوع ژنتیکی باالی کلمه خزری تاالب انزلی
بر اساس DNAی میتوکندریایی ( Rezvani et al.,
 )2006اشاره کرد.
استخوانها بهعنوان بخشی مهم از کالبد ماهیان،
اطالعات زیستی و اکولوژیکی فراوانی در خود دارند که
بازیابی این اطالعات میتواند در روشن شدن پاسخ
بسیاری از سؤاالت علمی مؤثر باشد .تجزیهوتحلیلهای
استخوانشناسی در مطالعات آرایهشناسی و شناخت
ارتباط گونههای ماهیان (،)Diogo and Bills, 2006
مطالعات باستانشناسی ( ;Hilton, 2003
 ،)Carnevale et al., 2011مطالعات فردزایی و
تکوین ماهیان ( Britz, 1996; Britz and
 ،)Conway, 2009; Fiaz et al., 2012اهمیت
باالیی دارد .با شناخت کافی و مطالعه استخوانها،
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شکل  - 1ایستگاههای نمونه برداری گونههای کلمه خزری و شمالی و ماهی سفید (بخش سایهزده حوضه آبریز خزر را نشان میدهد.
خلیج گرگان= کلمه خزری نژاد ترکمنی ،شلمانرود= کلمه خزری نژاد کورا و رودخانه ارس پشت سد ارس=کلمه خزری نژاد شمالی).

عالوه بر مطالعهی وضعیت تکاملی ماهیان ،میتوان
دادههای مربوط به تغذیه ،تنفس ،رفتار شنا و سایر
ویژگیهای زیستشناختی آنها را نیز استنتاج کرد
(.)Helfman et al., 2009
استفاده از یک مبنای زیستی قابل اطمینان
همچون استخوانشناسی میتواند ابزار مناسبی جهت
تفکیک گونهها ،آرایهها و جمعیتها باشد ( Gregory,
 .)1933; Lepiksaar, 1994بنابراین مطالعهی حاضر
به منظور بررسی روابط خویشاوندی کلمه شمالی و دو
جمعیت جغرافیایی از کلمه خزری در سواحل جنوبی
دریای خزر با استفاده از صفات استخوانشناسی به اجرا
در آمد.

 .2مواد و روشها
برای این مطالعه تعداد  40قطعه ماهی (10
قطعه کلمه خزری نژاد ترکمنی و  10قطعه ماهی سفید
از صیدگاه بندرترکمن در خلیج گرگان 10 ،قطعه کلمه
خزری نژاد کورا از صیادان تالش از مصب رودخانه
شلمانرود و  10قطعه کلمه شمالی از بازار
ماهیفروشان جلفا از رود ارس) طی تابستان 1393
خریداری گردید (شکل  .)1نمونههای تهیه شده پس
از شناسایی اولیه بر اساس  Kottelatو Freyhof

( )2007و  )2016( Abdoliدر فرمالین بافری %10
تثبیت و به آزمایشگاه تکوین و بیوسیستماتیک گروه
شیالت دانشگاه تهران منتقل شدند .عملیات
شفافسازی و رنگآمیزی استخوان با استفاده از
تکنیک رنگآمیزی آلیزارینرد و آلسیانبلو بر اساس
روش  Taylorو  )1985( Van Dykeبهمنظور
مطالعه استخوانشناسی انجام شد .بهمنظور
تصویربرداری از اجزاء استخوانی ،از اسکنر Epson
 V600مجهز به حمام گلیسیرین و با تفکیکپذیری
 1200مگاپیکسل استفاده شد .ویرایش تصاویر و
ترسیم گرافیکی اجزاء استخوانی به ترتیب با استفاده از
نرمافزارهای  Adobe Photoshop CS6و
 CorelDRAW X7انجام گردید .نامگذاری
استخوانها بر اساس Howes ،)1933( Gregory
( )1982و  )1991( Rojoانجام شد .بهمنظور استنباط
تبارشناسی از صفات استخوانی ،از ماهی سفید بهعنوان
برونگروه و سه تاکسون کلمه بهعنوان درونگروه
استفاده گردید .مقایسه گروهها بر اساس استخراج
تعداد  33حالت صفت استخوانی انجام گرفت .صفاتی
که بهصورت درونگروهی دارای تنوع باال بودند ،در
محاسبات وارد نشدند .تجزیهوتحلیل فیلوژنتیکی بر
اساس تحلیل بیشینه پارسیمونی برروی دادههای وزن-
دهی شده و اتصال مجاور با تعداد بازنمونهگیری 1000
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شکل  - 2پارسیمونیترین درخت بر اساس صفات استخوانشناسی و پشتوانه تکرار ( 1000درصد پشتیبانی در قاعده هر شاخه مشخص
شده است).

شکل  - 3استخوانهای سرپوش آبششی (الف) ،باله مخرجی (ب) و باله شکمی (ج) گونههای جنس  Rutilusدر ایران.
AFS- anal fin spine; DP- distal process; Iop- interopercular; MlP- mid-lateral process; Mpt- median petrigiophore; Opopercular; OPP- opercular prominent process; Po- preopercular; PoP- posterior process; Ppt- proximal pterigiophore; PSCpreopercular sensory canal; Sop- subopercular; Sty- stay.

در نرمافزار  TNT 1.1انجام شد.

 .3نتایج
ماتریکس دادههای استخوانشناسی شامل یک
برونگروه (ماهی سفید) و سه آرایهی ماهی کلمه
بهعنوان درونگروه در جدول  1نشان داده شده است.
نتیجه آنالیز پارسیمونی ماتریکس دادهها با پشتوانه
تکرار  1000تنها یک درخت بهعنوان پارسیمونیترین
درخت با طولی معادل  ،42شاخص تغییرشکلپذیری
( )CIبرابر  97/62درصد و شاخص بازداری ()RI
معادل  50درصد به دست آمد (شکل  .)2بر اساس

نتایج حاصل از آنالیز پارسیمونی ،هر سه آرایه گونه
کلمه یک گروه تکتبار (با پشتیبانی  )%100را تشکیل
دادند که در آن کلمه خزری نژاد ترکمن گروه پایهای
با پشتیبانی  65درصد بود و کلمه خزری نژاد کورا از
تاالب انزلی و کلمه شمالی رودخانه ارس با یکدیگر
بهصورت همتبار (گروه خواهری) در شاخه دوم قرار
گرفتند.
تجزیهوتحلیل ماتریکس دادههای استخوان
شناسی نشان داد از بین صفات مورد مطالعه ،تعداد 13
صفت (،30 ،29 ،27 ،25 ،18 ،14 ،12 ،9 ،7 ،5 ،3
 31و  )32غیرمتمایز کننده ( )noninformativeو
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جدول  -1وضعیت و توصیف صفات استخوانشناسی بین ماهیان کلمه و ماهی سفید.
ردیف

صفت

0

نسبت

1

موقعیت  supraoccipitalنسبت به parietal

2
3
4
5

نحوه اتصال استخوانهای  frontalبه یکدیگر
pterotic
نسبت عرض سر در نواحی
supraethmoid
شکل اتصال  supraethmoidبه frontalها
دوتکه شدن اولین supraneural
طول آخرین شممعاع غیرمنشممعب باله پشممتی
نسمممبت به طول اولین  pterygiophorباله
پشتی
تعداد  pterygiophoreباله پشتی
مهره مت ناظر با اولین  petrigiophorبا له
پشتی
تعداد شعاع غیرمنشعب باله پشتی

6
7
8
9
10
11
12

حالتصفت
طول

supraethmoid

عرض

نسممم بت

عرض
طول

اولین  pterygiophoreبا له

پشتی
پیوسمممتگی آخرین  supraneuralبه اولین
 petrygiophorباله پشتی
تعداد انشمممعاب قاعده اولین pterygiophor
باله پشتی
طول subopercular

13

نسبت

14

نسبت

15
16
17

تعداد کل مهرهها
تعداد  petrigiophorباله مخرجی
تعداد شعاع غیرمنشعب باله مخرجی

طول interopercular

قاعده
ارتفاع

opercular

عمق شکاف

18

نسبت

19

فرم زائده میانی-داخلی basipterigium

20

برآمدگی بخش جانبی-میانی basiptrygoid

طول کل

basipetrigium

فاصله precoracoid

21

نسبت

22

نسبت

23

نسبت طول
dentary
موقع یت نوک  angularنسممم بت به ام تداد

24
25
26
27
28

طول کل dentary
ارتفاع precoracoid
طول کل dentary
angular

coronoid proces
شکل retroarticular
فممرم و انممدازه dorsal prezygapophyses
صفحه دمی قبل از RNA

تعداد مهره شرکتکننده در صفحه دمی
فرم RNA
ارتفاع

29

نسبت

30

م یزان ه م پوشمممما نی  metapterygoidو

31
32

طول

entoptrygoid

entoptrygoid
تورفتگی ناحیه گردنی kinethmoid

فرم زائده پشتی – میانی maxilla

شمالی

کورا

ترکمنی

ماهی سفید

 :0کمتر از 0/6
 :1بیشتر از 0/7
 Supraoccipital :0از سممممت پشمممتی -میانی اندکی در
محدوده  Parietalنفوذ کرده است
 Supraoccipital :1از سمممت پشممتی -میانی تا میانهی
 Parietalنفوذ کرده است
 :0غیر زیگزاگ؛  :1زیگزاکی کم؛  :2بشدت زیگزاکی
2/95 – 3/06 :0؛ 3/51 – 3/25 :1
 :0غیر زیگزاکی؛  :1زیگزاکی
 :0دوتکه است؛  :1دوتکه نیست

0

0

1

0

0

0

1

0

1
0
0
1

0
1
1
1

2
1
0
1

0
0
0
0

 :0کمتر از 0/9؛  :1حدود 1؛  :2بیشتر از 2

1

2

1

0

11 :0؛ 12 :1؛ 13 :2

2

1

0

0

13 :0؛ 12 :1

0

1

0

0

 2 :0؛ 3 :1

1

1

1

0

3/7 – 3/4 :0
4/25 :1

0

1

0

0

 :0ناپیوسته؛  :1پیوسته

0

1

0

0

 :0سهشاخه  :1دوشاخه

1

1

1

0

 :0حدود 1؛  :1کمتر از 0/87؛  :2بیشتر از 1/24

1

0

2

0

 :0بیشتر از 0/88؛  :1کمتر از 0/84

1

1

0

0

42 :0؛ 41 :1
12 :0؛ 11 :1
 2 :0؛  3 :1؛ 1 :2

1
0
1

0
0
0

0
1
0

0
0
0

 :0بیشتر از 0/66؛  :1کمتر از 0/6

1

1

1

0

1

0

2

0

0

0

1

0

 :0نوک زائده به سمت جلو بدن ا ست؛  :1زائده پَخ شده
است؛  :2نوک زوائد به سمت زائده متناظر خود است
 :0غیربرآمده؛  :1برآمده و مشخص

2

0/37 :0؛ 0/4 :1؛ 0/44 :2

1

1

0

 :0بیش از 0/25؛  :1حدود 0/2؛  :2کمتر از 0//17

1

2

2

0

1/4 – 1/5 :0؛  :1بیشتر از 2

0

1

0

0

 :0از امتداد آن عبور کرده؛  :1از امتداد آن عبور نکرده

0

1

0

0

1

1

2

0

 :0بیضوی؛  :1بیضوی کشیده؛  :2میلهای
 :0اندازه معمولی و بدون تو سعه یافتگی؛  :1ب سیار بزرگ
شده و تقریباً هماندازه  RNAاست
 4 :0؛ 5 :1
 :0تکشاخه؛  :1دوشاخه

1

0

0

0

1
1

1
0

1
0

0
0

 :0بیش از 0/75؛  :1کمتر از 0/43

1

1

1

0

 :0بسیار کم؛  :1کم؛  :2فاقد همپوشانی

1

1

2

0

 :0بسیار واضح؛  :1خیلی کم؛  :2عدم وجود
 :0بلند و ستبر؛  :1کوتاه و ستبر

2
1

2
1

1
1

0
0

تعداد  20صفت متمایزکننده بودند .بر اساس مقایسه
صفات استخوانشناسی ،صفات زیر بهعنوان صفات
متمایز کننده کلمه خزری نژاد ترکمنی از دو گروه
دیگر یعنی کلمههای خزری نژاد کورا و کلمه شمالی
محسوب میگردند :عرض  supraethmoidکمتر،

بیشترین نفوذ  supraoccipitalدر بخش عقبی-میانی
 ،parietalطول قاعده استخوان سرپوشی بیشتر (شکل
3الف) ،تعداد کمتر  pterygiophoreدر باله مخرجی
(شکل 3ب) ،زائده بخش جانبی-میانی basiptrygoid
باله شکمی به سمت زائده متناظر خود کشیده شدهاند
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شکل  - 4استخوانهای فکآویز (الف) ،فک باال (ب) و فک پایین (ج) گونههای جنس  Rutilusدر ایران.
An- angular; ASD- articular surface of dentary; CrP- coronoid process; Df- dentary foramen; Dn- dentary; Ecpectopterygoid; Enp- entopterygoid; Hy- eyomandibular; JFP: Junction Face of Palatine; Keth- kinethmoid; Mamaxilla; MDeP- maxillary descending process; MDP-maxillary distal process; Met- metapterygoid; MMAPmaxillary mid lateral ascending process; OpJ- opercular joint; P- palatine; Pma- premaxilla; Q- quadrate; QAFquadrate artecular face; Ra- retroarticular; RAP- rostral ascending process; Sy- symplectic.

(شکل 3ج) ،عدم همپوشانی بین  metapterygoidو
( entoptrygoidشکل 4الف) ،وجود تورفتگی اندک
در ناحیه گردنی ( kinethmoidشکل 4ب) و شکل
میلهای  retroarticularدر فک پایین (شکل 4ج) .اما
صفاتی که بهعنوان صفات همپسریخت سبب قرار
گرفتن کلمه خزری نژاد کورا و کلمه شمالی در یک
شاخه شدند شامل :فرم بیضوی استخوان
( retroarticularشکل 4ج) ،طول قاعده سرپوش
آبششی کمتر (جدول  )1و عدم وجود تورفتگی در
ناحیه گردنی ( kinethmoidشکل 4ب) بودند.

 .4بحث و نتیجهگیری
امروزه از دادههای استخوانشناسی بهطور
گستردهای در مطالعات سیستماتیک ماهیان استفاده
میشود ( ;Gosline, 1963; Eastman, 1980
Diogo and Bills, 2006; Helfman et al.,

 .)2009اسکلت نسبت به سایر مهرهداران از تعداد اجزاء
استخوانی بیشتری تشکیل شده است ،بنابراین برای
مطالعات تبارشناسی بهطور بالقوه اطالعات بیشتری را
در بر دارد ( .)Gregory, 1933; Rojo, 1991فرم
استخوانها بهویژه استخوانهای ناحیه سر میتواند بر
روی شکل سر اثر گذاشته و متعاقب آن بر قابلیت

هیدرودینامیکی بدن ماهی اثر بگذارد ( Naples and
 .)McAfee, 2012صفاتی از قبیل فرم دهان ،اندازه

حفره دهانی ،وضعیت تغذیهای و رژیم غذایی ماهیان
بهطور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر ابعاد و اشکال
ساختارهای اسکلتی جمجمه ماهی قرار میگیرد
( .)Gregory, 1933ابعاد استخوانهای بخشهای
مختلف بدن و حتی زوایای اجزاء استخوانی نسبت به
یکدیگر میتواند سبب تغییر فرم ظاهری ماهیان شده
و از این طریق بر قابلیت استفاده بهینه از شرایط
بومشناختی بیفزاید (.)Mafakheri et al., 2015
نتایج مقایسه استخوانشناسی آرایههای مورد
بررسی نشان داده است که کلمههای خزری نژادهای
ترکمنی و کورا و کلمه شمالی از نظر ویژگیهای
استخوانشناسی با یکدیگر متفاوت هستند .مطالعات
ریختشناسی بر روی این ماهیان نیز نتایج مشابهی را
نشان داده است (.)Ghojoghi and Eagderi, 2014
کلمه خزری نژاد کورا و کلمه شمالی رودخانه ارس
نسبت به کلمه خزری نژاد ترکمنی دارای عمق بدن
بیشتر ،چشمهای کوچکتر و سرعت رشد بیشتر است
(.)Berg, 1949; Holčík and Skořepa, 1971
وجود این تفاوتها بهواسطه پاسخهای انعطافپذیری
ریختی به دلیل تفاوتهای محیطی از قبیل شرایط

شیالت ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،70شماره  ،2تابستان 1396

جغرافیایی ،اقلیمی و آبشناسی در محدوده پراکنش
آنها گزارش شده است ( .)Kuliyev, 1984چنین
وضعیتی در مورد ماهیان یک پدیده شناخته شده است
( Baumgartner et al., 1988; Schluter and
McPhail, 1992; Chan, 2001; Costa and
Cataudella, 2007; Whitman and Agrawal,
 .)2009اساساً شرایط هیدرولوژیکی در نواحی جنوب

شرق دریای خزر با سایر بخشهای این دریا متفاوت
است .در این نواحی عمق آب کمتر بوده و به همین
دلیل دمای آب این نواحی به نسبت بیشتری تحت
تأثیر فصول قرار میگیرد ( Aladin and Plotnikov,
 .)2004; Zonn et al., 2010از جمله سازگاریهای
شناختهشده با محیطهای حوضچهای و کم جریان،
افزایش ارتفاع بدن است ( .)Nasri et al., 2013عالوه
بر شرایط فیزیکی زیستگاه ،عواملی از قبیل رژیم
غذایی و حتی اندازه غذای در دسترس نیز میتواند
سبب بروز تفاوتهای ریختی بین جمعیتهای مختلف
ماهیان شود ( ;Ruehl and DeWitt, 2005
 .)Ahmadivand et al., 2013در مورد تفاوتهای
ریختی آرایههای مختلف جنس کلمه در سواحل
جنوبی دریای خزر نیز تأثیر شرایط اکولوژیکی بر
ریخت ماهیان مورد تأیید قرار گرفته و برای
جمعیتهای این ماهی یک الگوی تمایز ریختی حاکی
از تکامل در حال پیشرفت پیشنهاد شده است
( .)Ghojoghi and Eagderi, 2014مطالعات
مولکولی و ریختشناسی حاکی از وجود تنوع باال در
بین جمعیتهای مختلف کلمه و ماهی سفید در جنوب
دریای خزر است و در توضیح این تنوع ،وجود
رودخانههای مادری متعدد و در نتیجه وجود
جمعیتهای مولد مجزا عنوان شده است ( Rezvani
;et al., 2006; Abdolhay et al., 2010
 .)Abdolhay et al., 2012از اینرو بهنظر میرسد

مهمترین عواملی که در بروز و اعمال تفاوتهای ریختی
و بهویژه تفاوتهای استخوانشناسی بین آرایههای
مختلف کلمه در دریای خزر تأثیر گذاشتهاند ،تفاوت
در شرایط اکولوژیکی است که میتواند مؤید تکامل در
حال پیشرفت در بین آنها باشد.
با توجه به قرار گرفتن کلمه خزری نژاد ترکمنی
در موقعیت پایهای نسبت به دو آرایه دیگر ،میتوان این
آرایه را نسبت کلمه خزری نژاد کورا و کلمه شمالی
اجدادیتر دانست .بهعالوه نحوه قرار گرفتن آرایههای
مورد مطالعه بر روی کالدوگرام حاصله با فواصل
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جغرافیایی بین نواحی پراکنش این آرایهها مطابقت
دارد .بدین معنی که کلمه خزری نژاد کورا و کلمه
شمالی هم از نظر جغرافیایی و هم از نظر تبارشناختی
به هم نزدیکترند و کلمه خزری نژاد ترکمنی از این
لحاظ در فاصله بیشتری نسبت به دو آرایه دیگر قرار
گرفته است که بیانگر الگوی تبارشناسی جغرافیایی
آنها نیز میتواند باشد.
با توجه به نتایج درخت فیلوژنی تحقیق حاضر،
کلمه شمالی ساکن رودخانه ارس و کلمه خزری نژاد
کورا نسبت کلمه خزری نژاد ترکمنی قرابت
خویشاوندی بیشتری به یکدیگر دارند .بنابراین به نظر
میرسد کلمه شمالی ( )R. rutilusکه بهعنوان گونه
ساکن آبهای شیرین سواحل جنوبی دریای خزر از
جمله رودخانه ارس گزارش شده است ( Kotlík et
 ،)al., 2004; Esmaeili et al., 2014در واقع
جمعیتی از نژاد کلمه خزری نژاد کورا ()R. caspicus
باشد .این آرایهی ساکن رودخانه ارس احتماالً بهواسطه
زندگی در رودخانه ارس با شرایط متفاوت محیطی
تحت تأثیر انعطافپذیری ریختی تفاوتهای ریختی و
استخوانشناسی را با جمعیت آن در سواحل جنوب
غربی دریای خزر کسب کرده است .حتی این احتمال
وجود دارد که کلمه خزری نژاد ترکمنی یک گونه
متمایز از نژادهای کلمه خزری و شمالی باشد .با توجه
به نتایج این تحقیق و مطالعات ریختی و مولکولی قبلی
( ;Naddafi et al., 2002; Patimar et al., 2005
;Rezvani et al., 2006; Abdolhay et al., 2010
Abdolhay et al., 2012; Ghojoghi and
 ،)Eagderi, 2014پیشنهاد میگردد که تا مشخص

شدن وضعیت آرایهشناختی جمعیتهای کلمه خزری
سواحل جنوبی دریای خزری براساس شواهد بیشتر از
جمله مطالعات مولکولی تکمیلی ،تمامی آنها کلمه
خزری ( )R. caspicusدر نظر گرفته شود .در ضمن
با توجه به نتایج این تحقیق و مطالعات قبلی ،پیشنهاد
میگردد که در برنامههای بازسازی ذخایر این گونه در
سواحل جنوبی دریای خزر ،از رهاسازی جمعیتهای
نواحی مختلف به بخشهای دیگر به ویژه جمعیتهای
رودخانهای خودداری گردد ،چراکه این امر میتواند
سبب کاهش تنوع ریختی و ژنتیکی در بین
جمعیتهای مختلف ماهی کلمه در سواحل جنوبی
دریای خزر گردد.

 در سواحل جنوبی دریای خزرRutilus قرابت خویشاوندی ماهیان جنس
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