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 .1مقدمه
شناسایی گونهها و جمعیتهای ماهیان در
حفاظت از تنوعزیستی و تحقیقات مربوط به ویژگی-
های زیستی آنها از قبیل رشد ،مرگومیر ،همآوری،
روابط تغذیهای و چرخه حیات ضروری است ( Ibanez
 .)et al., 2007خصوصیات ریختی از قبیل ویژگیهای
شمارشی ،ریختسنجی ،شکل اتولیت و فلسها بهطور
گستردهای در شناسایی و تشخیص گونهها و جمعیت-
های ماهیان بهکار برده میشود ( Ihssen et al.,
.)1981; Cardin 2000; Poulet et al., 2005

ماهیان بیشترین گونه را در بین مهرهداران داشته و تا
کنون بیش از  3۴000گونه از آنها شناسایی شده است
که حدود  %۴0از آنها در آبهای شیرین زیست می
نمایند .بررسی ماهیان در اکوسیستمهای آبی به جهت
بررسی تکامل ،بومشناسی ،رفتارشناسی ،حفاظت،
مدیریت منابع آبی ،بهرهبرداری ذخایر و پرورش ماهی
حائز اهمیت است ( Nelson et al., 2016; Froese
 .)and Pauly, 2017با وجود وسعت زیاد ایران و وجود
منابع آبی متنوع و فراوان (چشمهها ،نهرها ،رودخانهها،
تاالبها ،دریاچههای طبیعی و مصنوعی ،خلیجها و
آببندانها) ،مطالعات ماهیشناسی ناچیزی روی آنها
صورت گرفته است .ماهیان بومی از نظر زیباییشناسی،
آموزشی و ارتباط شبکههای حیات و تنوعزیستی دارای
ارزش و اهمیت هستند .ماهیان هر ناحیه نماینده
شرایط بومشناختی محیط آبی آن ناحیه میباشند.
برخی از این ماهیان از لحاظ اقتصادی دارای اهمیت
هستند .باشناخت این ماهیان میتوان در زمینه
بیوتکنیک مصنوعی از آنها بهره جست و با تکثیر و
پرورش مصنوعی از کاهش نسل آن ها جلوگیری نمود.
مطالعه انعطافپذیری ویژگیهای ریختی
جمعیتهای یک گونه که در محیطهای متفاوت از نظر
خصوصیات زیستگاهی زندگی میکنند ،امکان درک
بهتر روند تغییرات ریختی تحت تاثیر تغییرات محیطی
را در جمعیتها فراهم میکند ( .)Kuliev, 1984به
عبارت دقیقتر ،تنوع ریختشناختی ممکن است نتیجه
انعطافپذیری ریختی ،سازگاریهای منطقهای،
تغییرات خصوصیات اکولوژیکی ،عوامل زیستی یا رابطه
متقابل هر یک از این فرآیندها باشد .بنابراین ،تکامل
جمعیتها باعث ایجاد سازگاری آنها به شرایط زیستی

در مناطق مختلف شده که این امر ،خود میتواند دلیل
بهوجود آمدن اختالفات ریختشناختی و ژنتیکی بین
جمعیتها و همچنین بین گونههای ماهیان باشد
( .)Nicieza, 1995; Tjarks, 1999ویژگیهای
ریختی ماهیان نسبت به تغییرات ناشی از محیط
حساسیت باالیی دارند از جمله عوامل تاثیرگذار بر
ریخت میتوان به نوع بستر ،جریان آب ،پوشش گیاهی،
رقابت ،شکار و میزان دسترسی به منابع غذایی اشاره
کرد ( .)Nicieza, 1995انواع فرآیندهای زیست-
شناختی مانند بیماری ،فرآیند فردزایی ،سازگاری با
فاکتورهای زیستگاهی و یا تنوع تکاملی درازمدت باعث
ایجاد تفاوت در شکل بین افراد یا قسمتهایی از آنها
میشود .از اینرو آنالیز شکل ،روشی برای درک
الگوهای مختلف تغییر شکلهای ریختی است
(.)Zelditch, 2004
جنس ) Barilius (Howes, 1991از زیر
خانواده  Danioninaeاست ) (Coad, 2017که 32

گونه را شامل میشود .پراکنش عمده این جنس از
کشور پاکستان تا تایلند است ،در حوضه آبریز دجله و
فرات و کشور ایران نیز تنها یک گونه از این جنس با
( Barilius
بینالنهرین
سبیلماهی
نام
 )mesopotamicus Berg, 1932وجود دارد .این
ماهی گونهای با جثه کوچک است که اغلب دارای
طولی کمتر از  5۱میلیمتر است ()Liao et al., 2011
و دارای یک جفت سبیلک بر روی فک باالیی هستند
که طول آن در حدود  ۱0درصد طول سر است ،با این-
حال سبیلکها به سختی قابل رویت هستند .جمعیت
این گونه نسبتاً محدود و در ایران در رودخانههای
حوضه تیگره و بوشهر یافت میشود ( Keivany et
 .)al., 2016درجه حرارت آب در زیستگاه این ماهی
بین  ۱2-2۴درجه سانتیگراد ،هدایت الکتریکی آن تا
 ۱0/5میلی زیمنس و جریان آب آرام تا تند است .این
آبها در ارتفاعات پایین در جلگه بینالنهرین وجود
دارد و هیچ نمونهای در نهرها و رودخانههای کوههای
زاگرس دیده نشدهاست .این ماهی بیشتر حاشیه
رودخانهها یا نهرهای کمعمق با بستر گلی و سنگریزه
ای را ترجیح میدهد .این ماهی در فصل بهار تولیدمثل
میکند و جهت تغدیه از بیمهرگان آبزی استفاده می-
کند .بسیاری از جنبههای زیستشناسی آن مشخص
نیست.
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شکل  - 1نقشه موقعیت تقریبی نقاط نمونهبرداری ( .1کنگیر .2 ،چنگوله .3 ،میمه .۴ ،دویرج) ).(Keivany et al., 2016
جدول  -1مشخصات مناطق نمونهبرداری.
ردیف
۱
2
3
4

نام منطقه
کنگیر
چنگوله
میمه
دویرج

تعداد
2۱
نمونهها
39
28
۱۱

مختصات جغرافیایی
33°53'53"N, 45°42'۱3"E
33°02'43"N, 46°34'32"E
32°44'40"N, 47°9'23"E
32°39'۱۱"N, 47°32'36"E

مطالعه حاضر از این جهت حائز اهمیت است که
در حفاظت از گونهها در سراسر دنیا ،گونههای بومی
که از نظر ذخیره ژنتیکی دارای ارزش خاصی هستند،
به دلیل محدود شدن آنها در زیستگاههای ویژه هر
کشور اولویت بیشتری را در مدیریت حفاظت به خود
اختصاص میدهند ) .(Almaca, 1984با توجه به
اینکه گونه سبیلماهی بینالنهرین بومی حوضه آبریز
دجله و فرات و کشور ایران است و مطالعات بر روی
این گونه بسیار اندک و محدود است (Jouladeh-
Roudbar and Vatandoust, 2015; Jouladeh .)Roudbar et al., 2017بنابراین ،بررسی همه جانبه

این گونه از جهات مختلف از جمله مورفولوژیکی
ضروری است .هدف اصلی این مطالعه بررسی تغییرات
شکل ریختی و تغییرپذیری ریختی این ماهی در
رودخانههای حوضه دیاله و تیگره در ایران است.

 .2مواد و روشها
چهار جمعیت از حوضه رودخانههای دیاله و

ارتفاع از سطح دریا
366
(متر)
23۱
2۱3
244

EC
(µs
2۱5
)
26۱
۱44
535

)T(°C
30/8
32/8
30
30/4

تیگره در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت (شکل ۱
و جدول  .)۱در این مطالعه  ۹۹قطعه سبیلماهی بین-
النهرین از سرشاخههای رودخانه دیاله (رودخانههای
میمه ،چنگوله ،کنگیر ،دویرج) نمونهبرداری شد .برای
صید نمونهها از تور پره استفاده شد .سپس ماهیها
توسط محلول گل میخک  ٪۱بیهوش شدند.
ماهیهای بیهوش شده در فرمالین  %۱0تثبیت و پس
از انتقال به آزمایشگاه در الکل  %70جهت شمارهزنی و
انجام بیومتری نگهداری شدند.
بهمنظور تهیه لندمارکها ،تصاویر دیجیتال با
استفاده از دوربین  8مگاپیکسلی کانن از فاصله ۱0
سانتیمتری ،از  ۴60نمونه عکسبرداری شد .برای
عکسبرداری تمامی شرایط شامل تنظیمات دوربین،
میزان فوکوس ،میزان بزرگنمایی ،اندازه لنز  ،فاصله
دوربین از سطح نمونهها و همچنین نور زمینه یکسان
بود .سپس لندمارکها با استفاده از نرمافزار Tpsdig2
نسخه  ۱.۱بر روی تصاویر دوبعدی قرار داده شدند.
لیست لندمارکهای تعریف شده و موقعیت هر یک از
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شکل  - 2موقعیت  15لندمارک روی نمونههای سبیلماهی بینالنهرین مورد مطالعه.
جدول  -2لیست لندمارکهای تعریف شده برای نمونههای سبیلماهی بینالنهرین مورد مطالعه.
شماره لندمارک
۱

موقعیت نقاط روی بدن ماهی
نوک پوزه

2

نقطه وسط چشم

3

بخش باالیی سرپوش آبششی

4

بخش زیرین سرپوش آبششی

5

انتهاییترین بخش سرپوش آبششی

6

باالی قاعده باله سینهای

7

پایین قاعده باله سینهای

8

ابتدای قاعده باله شکمی

9

ابتدای قاعده باله مخرجی

۱0

انتهای قاعده باله مخرجی

۱۱

پایین ساقه دمی

۱2

باالی ساقه دمی

۱3

انتهای ساقه دمی

۱4

انتهای قاعده باله پشتی

۱5

ابتدای قاعده باله پشتی

آنها به ترتیب در جدول  2و شکل  2نشان داده شده
است .روی همگذاری جایگاه لندمارکهای نمونهها با
استفاده از آنالیز پروکراست و حذف تغییرات غیر شکل
(شامل :مقیاس ،جهت و موقعیت) با نرمافزار tpsRelw
نسخه  ۱.5انجام شد .آنالیز واریانس برای بررسی درجه
معنیداری تفاوتهای بین گروهها پس از بررسی پیش-
فرضها انجام شد .مصورسازی تغییرات شکل بدن
نسبت به شکل میانگین کل با نرمافزار tpsspline
نسخه ۱.20در شبکه تغییر شکل انجام شد برای هر
آنالیز  RWشبکه تغییر شکل برای ابتدا و انتهای هر
 Relative warpتعیین شده و بر روی نمودار تحلیل
متغیرهای کانونی ( )CVAمنطبق گردید تا با استفاده
از آن ،تفسیر جهت تغییر شکل بین جمعیتها و گونه-
ها امکانپذیر شود .دادههای بهدست آمده شکل بدن
جمعیتهای مورد مطالعه با آنالیزهای چندمتغیره
تجزیه به مؤلفههای اصلی ( ،)PCAو به منظور مطالعه
حداکثر جدایی بین جمعیت ها ،آنالیز تجزیه
همبستگی کانونی ( )CVAمورد استفاده قرار گرفت.
محاسبه شکل میانگین با استفاده از نرم افزار

 tpsRelwانجام شد .از نرمافزار  Morphojنسخه 2
نیز برای به تصویر کشیدن تفاوتهای شکلی به صورت
برونخطی استفاده شد.
تحلیل مؤلفههای اصلی ( )PCAکه بر پایه
کوواریانس ماتریس دادههای اندازهگیری شدهاست با
رسم نمودار و بهمنظور اختالف در میان جمعیتها به-
کار رفت .تحلیل مؤلفههای اصلی واریانسهای مرتبط
با هر تعداد متغیرهای اندازهگیری شده را بهصورت
کمتری از مؤلفههای اصلی ترکیب و خالصه کرده که
این مؤلفهها ترکیب خطی متغیرهایی میباشند که
تغییرات شکل بدن را در کل نمونهها نشان میدهد.
نتایج تحلیل تابع متمایز کننده به کمک جدول گروه-
بندی بهمنظور قرار دادن افراد در هر گروه مورد
استفاده قرار گرفت و میزان موفقیت این گروهبندی بر
پایه درصد افرادی که بهطور صحیح در گروههای اصلی
خود قرار میگیرند ،تخمین زده میشود ( Pinheiro
.)et al., 2005

در استخراج دادههای ریختسنجی از طریق
روش ریختسنجی هندسی ،لندمارکهای تعیین شده
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شکل  - 3میزان جابجایی و تغییرات در موقعیت لندمارکها نسبت به شکل میانگین گونههای مورد مطالعه (نقاط سبز  PCIو
نقاط سیاه .)PCII

شکل  - ۴نمودار اسکرین پالت تحلیل مؤلفههای اصلی و نمایش نقطه برش جولیف (خط قرمز) که نشاندهنده مرز مؤلفههای
اصلی معنیدار ،در جمعیتهای حوضه دیاله برای آزمونهای ریختسنجی هندسی است.
جدول  -3مقادیر واریانس و مقادیر ویژه چهار مؤلفه اصلی اول شکل بدن جمعیتهای سبیلماهی بینالنهرین در حوضه دیاله.
مؤلفهها ()PCs

مقادیر ویژه

 %واریانس

۱

0/000837

40/92۱

2

0/0002۱4

۱0/487

3

0/000۱56

7/648

4

0/000۱4

6/823

5

0/000۱33

6/485

جمع

توسط نرمافزار  TpsDig2بر روی این عکسها قرار
داده شد .دادههای ریختسنجی گونههای مورد مطالعه
برای مقایسه ویژگیهای ریختی با استفاده از نرمافزار
 Tps seriesنسخه  ۱.2استخراج شد .آنالیزهای
کانونی ( ،)CVAبا استفاده از نرمافزار  PASTنسخه
 2.۱7صورت گرفت .همچنین از نرمافزارهای SPSS
نسخه  Excel 2010 ،2۱و  Morphojنسخه  2برای
تمامی تجزیه و تحلیلهای آماری و ترسیمی مطالعات
زیستسنجی استفاده شد.

72/364

 .3نتایج
در شکل  3میزان جابجایی لندمارکها بر روی
تصاویر جمعیتهای سبیلماهی بینالنهرین ارایه شده
است .همان طور که دیده میشود ،لندمارکگذاری از
دقت قابل قبولی برخوردار است و کلیه لندمارکها در
موقعیت هدف قرار داده شدهاند و جابهجایی در
موقعیت تعداد ناچیزی لندمارک دیده میشود.
مطابق نتایج تجزیه به مؤلفههای اصلی (،)PCA
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شکل  - 5نمودار تجزیه به مؤلفههای اصلی ( )PCAشکل بدن جمعیتهای سبیلماهی بینالنهرین در حوضه دیاله و تیگره.

شکل  - 6تغییرات شکل بدن جمعیتهای سبیلماهی بینالنهرین درحوضه دیاله و تیگره در جهت هریک محورهای  PC1و
.PC2

پنج مؤلفه اول که باالتر از خط برش جولیف قرار
داشتند ،به عنوان عوامل اصلی تفکیککننده جمعیتها
انتخاب گردید (شکل  ،)۴این پنج مؤلفه در مجموع
 72/36۴درصد واریانس را به خود اختصاص دادهاند
(جدول  .)3نحوه توزیع جمعیتهای مورد مطالعه و نیز
تغییرات شکل بدنی جمعیتها در راستای دو محور
 PC1و  PC2در نمودار تجزیه به مؤلفههای اصلی
براساس دو مؤلفه اول و دوم در شکلهای  5و 6
مشخص شده است.
مطابق شکل  ،5گروهبندی جمعیتها بهخوبی
انجام شده است ولی جمعیتها دارای همپوشانی باالیی

هستند .در بررسی تغییرات الگوی شکل بدنی جمعیت-
های مورد مطالعه ،مطابق شکل  ،6با حرکت در جهت
مثبت محور  PC1شکل بدنی جمعیتها تمایل به
تغییر موقعیت دهان (موقعیت لندمارک  ،)۱تغییر
موقعیت باله سینهای (موقعیت لندمارکهای  5و  )6و
تغییر موقعیت باله پشتی (لندمارکهای  ۱3و )۱۴
دارند .همچنین با حرکت در جهت مثبت محور PC2
شکل بدنی جمعیتها تمایل به افزایش اندازه سر
(موقعیت لندمارکهای  3 ،۱5 ،۱و  ،)۴تغییر موقعیت
باله سینهای (موقعیت لندمارکهای  5و  ،)6تغییر
موقعیت باله پشتی (لندمارکهای  ۱3و  )۱۴و نیز تا
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شکل  - 7نمودار تحلیل همبستگی کانونی ( )CVAشکل بدن جمعیتهای سبیلماهی بینالنهرین در حوضه دیاله.

شکل  - 8تغییرات شکل بدنی نمونهها در جهت هریک محورهای  CV 1و .CV 2

حدودی افزایش طول ساقه دمی (لندمارکهای  ۱۱و
 )۱2دارند.
تحلیل همبستگی کانونی ( )CVAبراساس
ارزش  pحاصل از آزمون جایگشت نشان داد که تفاوت
معنیداری ( P<0/0000۱و Wilks ( )F=3/۹8
 )lambda=0/056۴7بین شکل بدن جمعیتهای
مورد مطالعه وجود دارد (شکل  .)7در این شکل ،همه
جمعیتها تا حد زیادی از یکدیگر جدا شدهاند ،به جز
دو جمعیت رودخانه دویرج و میمه که دارای
همپوشانی با یکدیگر هستند .همچنین در شکل 8
تغییرات شکل بدنی جمعیتهای مورد مطالعه ارایه
شده است .با توجه به شکل ،با حرکت در جهت مثبت

محور  CV1شکل بدنی جمعیتهای مورد مطالعه
تمایل به افزایش اندازه سر (لندمارکهای  3 ،۱5 ،۱و
 ،)۴تغییر موقعیت باله شکمی (لندمارک  ،)7تغییر
موقعیت باله پشتی (لندمارکهای  ۱3و  )۱۴دارند و
نیز با حرکت در جهت مثبت محور  CV2شکل بدنی
جمعیتهای مورد مطالعه تمایل به کاهش اندازه سر
(لندمارکهای  3 ،۱5 ،۱و  )۴و افزایش ارتفاع بدن
(لندمارکهای  ۱3و  )۱۴دارند .فاصله ماهالونوبیس و
فاصله پروکراست به عنوان درجه تمایز جمعیتهای
مورد مطالعه براساس ویژگیهای شکل بدن در جدول-
های  ۴و  5مشخص شده است .مطابق مقادیر فاصله
ماهاالنوبیس و پروکراست ،بیشترین فاصله ماهاالنوبیس
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جدول  -۴فواصل ماهالونوبیس شکل بدن حاصل از آزمون  CVAدر جمعیتهای سبیلماهی بینالنهرین در حوضه دیاله.
جمعیتها

چنگوله

دویرج

کنگیر

دویرج
کنگیر
میمه

3/۹۱6
۴/575
3/۱72

3/۴۱6
2/۱2۴

3/867

جدول  -5فواصل پروکراست شکل بدن حاصل از آزمون  CVAدر جمعیتهای سبیلماهی بینالنهرین در حوضه دیاله.
جمعیتها

چنگوله

دویرج

دویرج
کنگیر
میمه

0/033۱
0/0227
0/02۱8

0/0270
0/0۱7۹

کنگیر

0/02۱۱

شکل  - 9تحلیل خوشهای شکل بدن در جمعیتهای سبیلماهی بینالنهرین در حوضه دیاله و تیگره.

بین جمعیتهای چنگوله با کنگیر و دویرج وجود دارند.
در شکل  ،۹تحلیل خوشهای جمعیتهای مورد
مطالعه ارایه شده است .ضریب کوپرنیک تحلیل
خوشهای برابر با  0/۹۴7محاسبه شد .مطابق با تحلیل
خوشهای جمعیتهای سبیلماهی بینالنهرین در
حوضه دیاله ،چهار جمعیت به دو گروه دو جمعیتی
تقسیم شده است به طوری که دو جمعیت کنگیر و
چنگوله در یک گروه و دو جمعیت دویرج و میمه در
یک گروه قرار گرفتهاند.

 .4بحث و نتیجه گیری
در بررسی ریختسنجی هندسی چهار جمعیت
حوضه دیاله دیده شد که سه جمعیت رودخانههای
چنگوله ،کنگیر و میمه با یکدیگر اختالف معناداری
دارند ولی جمعیت رودخانه دویرج با جمعیت رودخانه
میمه تفاوت معناداری نشان ندادند ولی با دو جمعیت
دیگر دارای تفاوت معناداری بودند .عمده تفاوتها بین
جمعیتهای مذکور در شکل و اندازه سر ،ارتفاع بدن،
موقعیت باله شکمی و سینهای و طول ساقه دمی بود.

آزمونهای  CVAو خوشهای نیز نشان دادند که چهار
جمعیت سبیلماهی بینالنهرین مورد مطالعه در
حوضه دیاله با یکدیگر اختالف دارند .به طور کلی،
صفتهای ریختی تحت کنترل و درهمکنش دو عامل
شرایط محیطی و ژنتیکی می باشند ( Swain and
 .)Holtby, 1989صفتهای 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 مشابهی
هستند از لحاط ریختی نیز وضعیت مشابهی دارند
( .)Pinheiro et al., 2005از سوی دیگر هنگامی که
ماهی در شرایط محیطی جدیدی قرار میگیرد ،این
امکان وجود دارد که تغییرات ریختشناسی سریعاً در
آن رخ دهد ) .(Poulet et al., 2004مطالعههای اخیر
نشان داده است که اختالفات ریختشناسی بین
جمعیتهای مختلف یک گونه میتواند ناشی از جدایی
ژنتیکی و همچنین ناشی از اختالفات محیطی باشد
(.)Tudela, 1999; Turan, 2000
به طور کل ویژگیهای ریختشناسی ماهیان در

شیالت ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،70شماره  ،3پاییز 139۶

مقایسه با سایر مهرهداران بیشتر دچار تغییرات درون و
بینگونهای شده و نسبت به تغییرات ناشی از محیط
حساسیت بیشتری دارند .بنابراین ،اثرات بعضی از
فاکتورهای محیطی نظیر درجه حرارت ،شوری،
دسترسی به غذا و یا فاصله مهاجرت میتواند به طور
بالقوه تفکیک ریختی ماهیان را تعیین کند ( Smith,
1966; Turan, 2000; Turan and Ergudan,

 .)2004از طرف دیگر ،شرایط محیطی متفاوت (دما،
کدورت ،عمق آب و جریان آب) سبب جدایی
جمعیتهای ساکن رودخانههای مختلف میشود
( Yamamoto et al., 2004; Samaee et al.,
.)2009
بررسیهای دیگر تفاوتهای شکل بدنی
جمعیتهای ماهیان در زیستگاههای مختلف نشان
میدهد که روشهای ریختسنجی سنتی و هندسی
همیشه دارای قدرت یکسانی در تفکیک و تعیین تمایز
جمعیتها نیستند؛ بهطوری که در مطالعه Zamani-
 Faradonbeو همکاران ( )20۱5با استفاده از روش
ریختسنجی هندسی دو جمعیت سسماهی کورا
() )Barbus cyri (Heckel, 1843در دو سوی سد
سنگبان از یکدیگر تفکیک شدند .این درحالی است که
روش ریختسنجی سنتی نتوانست دو جمعیت را از هم
مجزا کند.
 Jouladeh-Roudbarو Vatandoust
( )20۱5در مقایسه جمعیتهای سبیلماهی بین-
النهرین عنوان کردند که جمعیتهای این ماهی در سه
رودخانه سیمره ،چنگوله و سیاهگاو استان ایالم در ده
صفت اندازشی و چهار صفت شمارشی با یکدیگر
اختالف دارند Jouladeh-Roudbar .و همکاران
( )20۱7براساس نتایج آزمونهای  PCAو  CVAبین
جمعیتهای رودخانه چنگوله و سیمره با جمعیت
دریاچه سیاه گاو اختالف معنیداری از لحاظ ریختی
مشاهده کردند؛ اما در دارنگاره ترسیم شده بر اساس
ژن  ،Cytbجمعیتهای مورد مطالعه از لحاظ ژنتیکی
از یکدیگر تمایز نیافته و در یک خوشه قرار گرفتند و
نتیجه گرفتند که تمایز ریختی جمعیتها در مناطق
مورد مطالعه بیشتر متأثر از عوامل محیط بوده و نقش
عوامل ژنتیکی در این زمینه محدودتر است .طبق
مطالعات مختلف در بین مهرهداران ،ماهیان با نرخ
بیشتری در اثر شرایط محیطی دچار تفاوتها و تغیرات
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ریختی میشوند؛ به طوری که عوامل محیطی از قبیل
دما ،غذای در دسترس و حتی فاصله مهاجرت میتوانند
به طور بالقوه باعث ایجاد تفاوتهای ریختی در ماهیان
شوند ).(Turan et al., 2006
سطوح تغییرات درونجمعیتی بهوسیله ضریب
تغییرات کلی بیان میشود که میتواند تحت تأثیر سه
عامل الگوی رشد ،وجود بیش از یک جمعیت در منطقه
و یا حضور گروههای فنوتیپی مختلف در یک منطقه
باشد ( .)Karakousis et al., 1991بنابراین ،میتوان
بیان نمود که بخشهای عمدهای از تفاوتهای ریختی
جدا شده بواسطه رانش ژنتیکی ازطریق انتخاب طبیعی
بهوقوع پیوستهاست ( Samaee and Patzner,
 .)2011عالوه براین ،بخشی از این تفاوتهای ریختی
نیز میتواند ناشی از سازگاری به شرایط محیطی برای
افزایش بقای این گونه عامگرا باشد .توضیح دالیل ایجاد
تفاوتهای ریختی در میان ماهیان و جمعیتهای آنها
بسیار دشوار است ،ولی بهطور کلی صفات ریختی تحت
کنترل و در واکنش با دو عامل یعنی شرایط محیطی و
اطالعات ژنتیکی افراد جمعیتها است ( Swain and
 .)Holtby, 1989شرایط محیطی در خالل دوران
اولیه تکامل ماهی فاکتور غالب محسوب میشود و افراد
نسبت به شرایط محیطی حساسیت بیشتری دارند.
معموالً ماهیانی که در دوران اولیه زندگی دارای شرایط
محیطی مشابهی هستند ،از لحاظ ریختی وضعیت
مشابهی دارند ( .)Pinheiro et al., 2005هنگامیکه
ماهیان در وضعیت محیطی جدیدی قرار میگیرند این
امکان وجود دارد که تغییرات ریختی در مدت زمان
اندکی در آنها رخ دهد (.)Poulet et al., 2004
پژوهشهای اخیر نشان میدهد که اختالفات
ریختشناسی بین جمعیتهای مختلف یک گونه
میتواند ناشی از جدایی ژنتیکی و همچنین ناشی از
اختالفات محیطی باشد ( Tudela, 1999; Turan,
 .)2000عمده تفاوتهای شکل بدن در اندازه و شکل
سر ،ارتفاع بدن و طول ساقه دمی است .در این روش
براساس فاصله ماهاالنوبیس و فاصله پروکراست؛ به
عنوان درجه تمایز جمعیتهای مورد مطالعه براساس
ویژگیهای شکل ،جمعیت کنگیر بیشترین تفاوت را با
سایر جمعیتها نشان داد.

بررسی شیوههای مختلف انجمادزدایی بر ویژگیهای کیفی ماهی فیتوفاگ
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