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دريافت مقاله2932/12/12 :

پذيرش نهايی2932/10/12 :

بررسی تغییرات شکل بدن در جمعیتهای
ماهی خیاطه )(Alburnoides eichwaldii De Filippii, 1863

در حوضه دریای خزر با استفاده از روش ریختسنجی هندسی
سهیل ايگدری * ،اسماعیل اسماعیل زادگان و عالیه مداح
گروه شیالت ،پرديس کشاورزی و منابع طبیعی کرج ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ايران

چکیده
هدف از اين مطالعه ،بررسی تغییرات شکل بدن جمعیتهای مختلف ماهی خیاطه در حوضه دريای خزر با استفاده از
ريختسنجی هندسی بر پايه لندمارک است .نتايج تحقیق حاضر میتواند به درک بهتر الگوی تغییرپذيری ريختیی و
تکامل در حال پیشرفت اين ماهیان در تودههای آبی سیستمهای رودخانهای مختلف حوضه خزر کمک نمايد .تعداد
 161نمونه ماهی خیاطه از چهار رودخانه گرگانرود در بخی
رودخانه سفیدرود در بخ

شیر  ،رودخانیه ولمیرود در بخی

میانیه و دو شیاخه

غرب حوضیه دريیای خیزر نمونیهبیرداری شید .از سیمت چیس سیطا جیانبی نمونیههیا

عکسبرداری گرديد .تعداد  28نقطه لندمارک بر روی تصاوير دو بعدی حاصل ،تعیین گرديد ،سیسس ،بیا نیر افیزار
 TpsDig2بر روی آنها قرار داده شد .دادههای حاصل پس از آنالیز پروکراسیت ،بیا روشهیای آمیاری چنید متغییره
 CVA ،PCAو آنالیز خوشهای تحلیل شدند و سسس الگوهای تغییر شکل هر جمعیت نسبت به شکل اجماع (میانگین
همه جمعیتها) در شبکه تغییر شکل مصورسازی گرديد .تفاوت معنیداری بین شکل بدن جمعیتهای مطالعه شیده
ماهی خیاطه به جز دو جمعیت متعلق به رودخانه سیفیدرود يافیت شید ( .)P>1/10نتیايج جیدايی ريختیی وابسیته بیه
زيستگاه ،تغییرپذيری ريختی و تکامل در حال پیشرفت شکل بدن جمعیتهیای مختلیف و تیا حیدودی ارتبیاب بیین
فاصله جغرافیايی و تمايز ريختی ماهی خیاطه را تحت تأثیر شیراي محیطیی رودخانیههیای محیل زيسیت در حوضیه
دريای خزر نشان داد .از اين رو ،نتايج نشان میدهد که هر جمعیت اين گونه بايید بیه عنیوان يیک خخییره تنتیکیی و
ريختشناختی مجزا در نظر گرفته شود.
واژههای کلیدی :تغییرپذيری ريختی ،ريختسنجی هندسی ،سفیدرود ،گرگانرود ،ولمرود

مقدمه
ماهیان قادرند برای ادامه حییات بیا شیراي مختلیف

محیطی سیازگار شیوند ) .(Nacua et al., 2010عوامیل
محیطی به عنوان نیرويی قدرتمند در شکلدهیی ريخیت
* soheil.eagderi@ut.ac.ir
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موجییودات در طییی فرآينیید فردزايییی (تکامییل فییردی)

رودخانه های مختلف حوضه دريای خیزر ،ايین پرسی

شیناخته شیده اسیت ).(Costa and Cataudella, 2007

مطرح است که آيا شکل بدن جمعیتهای مختلف ايین

شیکل بییدن شاخصیی مهییم بیرای رفتارهییای شییناگری و

گونه در تودههای آبی اين حوضه تغییر يافتیه اسیت کیه

انتخیاب زيسیتگاه در ماهییان اسیت ) .(Webb, 1982از

بتواند به عنوان الگويی از تغییرپیذيری ريختیی و تکامیل

اينرو ،شکل بیدن نیه تنهیا انعکیا دهنیده ويژگییهیای

در حال پیشیرفت ،تحیت تیأثیر عوامیل محیطیی در نظیر

تنتیکی اسیت بلکیه مییتوانید مینعکسکننیده وضیعیت

گرفته شود .از اينرو ،اين بررسی با هدف مقايسیه شیکل

زندگی و زيستگاه ماهی نیز باشد (Guill et al.,

بدن جمعیتهای مختلف ماهی خیاطه در حوضه دريای

) .2003بییرای مثییال ،ماهیییانی کییه در آب جییاری مثییل

خزر با استفاده از روش ريختسینجی هندسیی بیه اجیرا

رودخانه زيست مییکننید دارای بیدنی دوکیی شیکل و

درآمد.

محی

ماهیان آبهای ساکن دارای بیدنی پهین و فشیرده از دو
طیرف هسیتند (Haas et al., 2011; Ostrand et al.,

مواد و روش کار

).2001
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ماهیییان يییک گونییه ب یه واسییطه جداسییازی زيسییتگاه

قطعه ماهی خیاطیه از چهیار رودخانیه گرگیانرود شیامل

جمعیت های متفاوتی را تشیکل مییدهنید ،در واقیع ،بیه

رودخانیههیای مادرسیو )'01( (E: 55°50', N: 37°23

واسطه ويژگیهای آن محیی  ،طیی فرآينید سیازگاری،

قطعیه) ،پیشیکمر )' 91( (E: 55°50', N: 37°35قطعیه)،

دچیییار تغیییییرات ريختیییی متفیییاوتی شیییده ،از سیییاير

چهییلچییای )' 01( (E: 55°40', N: 37°22قطعییه) و

جمعیییتهییای آن گونییه متمییايز میییشییوند (Wooton,

زرينگل )' 01( (E: 55°58', N: 36°50قطعه) رودخانه

) .1991چنییین وضییعیتی ممکیین اسییت در مییورد ماهیییان

ولمییرود (در شهرسییتان تنکییابن) (E: 50°50', N:

رودخانههای مختلف حوضه دريای خزر از جمله میاهی

)' 06( 36°44قطعه) در بخ

میانه حوضه دريای خزر و

خیاطییه (Alburnoides eichwaldii De Filippii,

دو سرشییاخه رودخانییه سییفیدرود شییامل رودخانییههییای

) 1863که کامال از يکديگر جدا شیدهانید نییز مشیاهده

گیلیییهرود )' 96( (E: 49°47', N: 37°08قطعیییه) و

شود .ماهی خیاطیه ) (A. eichwaldiiبیه طیور عمیده در

شییهربیجار )' 18( (E: 49°38', N: 37°00قطعییه) در

ايیران

غییرب حوضییه دريییای خییزر ،توسیی دسییتگاه

نهرهای کوچک و کمتر در رودخانههای بیزر

بخیی

يافت میشود .اين گونه ،به همراه سیاه ماهی (Capoeta

الکتروشوکر ( 111ولت) صید شدند .ماهیان صیید شیده

) capoetaاز جمله فراوانترين گونههای رودخانههیای

پس از بیهوشی در محلول گل میخک ،در فرمیالین بیافر

حوضه دريای خزر اسیت ) .(Coad, 2012اعضیای ايین

 21درصد تثبیت شدند و سسس برای ادامیه مطالعیات بیه

گونه در رودخانههايی با آب پر اکسیژن و کمتیر آلیوده

آزمايشگاه زيستشناسی آبزيیان دانشیگاه تهیران منتقیل

يافت میشیوند و بسیترهای سینگی را تیرجیا مییدهنید

شدند .برای کاه

تغیییرات شیکل بیدن ناشیی از رشید

).(Abdoli, 2000; Coad, 2012

آلومتريک ،فق نمونههای بالغ و بزرگتر از  50میلیمتیر

بییا توجییه بییه وضییعیت پییراکن

مییاهی خیاطییه در

انتخاب شدند.
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روش مووورد اسوووتفاده :روش ريخییتسییینجی

فاصلهای از قبییل طیول ،عیرو و ارتفیاع بیه کیار بیرده

هندسی ،روشی بر پايه مختصیات لنیدمارکهاسیت کیه

میشود ،ولی در روش ريختسینجی هندسیی دادههیای

بییرای بررسییی تغییییرات شییکل نمونییههییای مطالعییه شییده

حاصل ،مختصات لندمارکهاسیت کیه بیرای اسیتخراج

اسیتفاده میییگیردد ) .(Adams et al., 2004بییه طییور

دادههای شکل استفاده مییشیوند .ايین دادههیای شیکل

معمییول ،در مطالعییات ريخییتسیینجی سیینتی آنالیزهییای

میتواننید در يیک شیبکه تغیییر شیکل (deformation

آماری چند متغیره برای بررسی مجموعهای از دادههیای

) gridمصورسازی گردند ).(Adams et al., 2004

شکل  -2لندمارکهای تعیین شده بر روی نمونه ماهییان -2 :ابتیدايیتیرين بخی

پیوزه در قسیمت فیک بیا  -1 ،ابتیدای قاعیده بالیه پشیتی،

 -9انتهای قاعده باله پشتی -0 ،قسمت با يی بیشترين تورفتگی ساقه دمی -0 ،قسمت پايینی بیشترين تیورفتگی سیاقه دمیی -6 ،انتهیايیتیرين
بخ

ساقه دمی -5 ،وسی چشیم -8 ،انتهیایتیرين نقطیه چشیم -3 ،ابتیدايیتیرين نقطیه چشیم -21 ،ابتیدايیتیرين نقطیه قاعیده بالیه سیینهای،

 -22ابتدايیترين نقطه قاعده باله شکمی -21 ،ابتدای قاعده باله مخرجی -29 ،انتهیای قاعیده بالیه مخرجیی -20 ،انتهیايیتیرين بخی

سیرپوش

آبششی -20 ،خطی عمود با انتهای سرپوش آبششی به سمت با ی بدن -26 ،امتداد خطی موازی از لنیدمارک شیماره  5بیه سیمت پیايین بیدن،
 -25امتداد خطی موازی از لندمارک شماره  5به سمت با ی بدن -28 ،بخ

از سمت راست ،سطا جانبی نمونههیا بیا اسیتفاده از
 Copystandمجهز به دوربین ديجیتال  Kodakبا قدرت
تفکیییک ش ی

زيرين سرپوش آبششی.

چندمتغیره تجزيه بیه مؤلفیههیای اصیلی ) ،(PCAتجزيیه
همبسییتگی کییانونی ) (CVAو آنییالیز خوشییهای توس ی

مگاپیکسییل عکییسبییرداری شیید .بییرای

نر افزار  PASTنسخه  1/21تحلیل شیدند .مصورسیازی

استخراج دادههای شکل در روش ريختسنجی هندسی

تغییرات شکل بدن میانگین جمعیتهیا نسیبت بیه شیکل

تعداد  28لندمارک تعیین گرديد (شکل  .)2لندمارکها

میانگین کل ) ،(consensus configurationبا نر افیزار

با نیر افیزار  TpsDig2بیر روی تصیاوير دو بعیدی قیرار

 tpsSplineنسخه  ،1/21در شبکه تغییر شکل انجا شید.

داده شییدند .رویهییمگییذاری جايگییاه لنییدمارکهییای

فاصییله پروکراسییت اسییت کییه

ايیین مقايسییه ،بییر اسییا

اسییتاندارد در بررسییی تفییاوت شییکل در روش

نمونهها با استفاده از آنیالیز پروکراسیت (Generalised

سیینج

) Procrustes Analysisو حییذف تغییییرات غیرشییکل

ريختسنجی هندسی است ) .(Rohlf, 2001شبکه تغییر

(شامل :مقیا  ،جهت و موقعیت) با نیر افیزار tpsRelw

شکل ،برای توصیف تغییرات شکل میانفر های زيسیتی

انجا شد ) .(Zelditch, 2004سسس ،دادههای بیهدسیت

بوده ،که در آن يک شکل مرجع مطابق با شیکل هیدف

آمده شکل بدن جمعیتهای مورد مطالعیه بیا آنالیزهیای

تغییر میکند ).(Adams et al., 2004
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نتایج
آنالیز تجزيه به مؤلفههای اصلی ،تغیییرات شیکل بیدن
را در سه مؤلفه اصیلی ) (PCآشیکار نمیود .مؤلفیه اصیلی
اول ) (PC1مربوب به تغییر جايگاه لندمارکهیای مسیتقر

قطر چشم کوچکتر ،ارتفاع سر کمتر و ساقه دمیی درازتیر
بودند و همچنین ،موقعیت باله سینهای آنها نییز در جايگیاه
با تری بودند (شکل .)0
بر اسا

الگوهای جابجايی لنیدمارکهیا نمونیههیای

در ناحیه سر و ساقه دمی و مؤلفههای دو و سو ) PC2و

رودخانه ولمرود دارای شکل بدن پهن و سیری بیا ارتفیاع

 (PC3مربوب به تغیییر جايگیاه لنیدمارکهیای میرتب بیا

کمتر بودند و در آنیالیز خوشیهای بیا سیاير جمعییتهیای

عرو بدن بودند که در مجموع 09/1 ،درصد از تغییرات

رودخانه گرگانرود در يک شاخه قرار گرفتند (شیکل .)0

قابل مشاهده را شامل میشیدند (شیکل  .)1آنیالیز تجزيیه

مقايسه الگوهای شکل بدن با شکل میانگین نمونهها نشیان

همبسیییتگی کانونییییک ) (CVAنشیییان داد کیییه تفیییاوت

داد که نمونه هیای رودخانیه مادرسیو بیه دلییل کشییدگی

معنیداری بین شکل بدن جمعیتهای مورد مطالعه میاهی

لندمارکهای  1و  9به طرف داخل ،دارای بدنی با پهنیای

خیاطه وجود دارد ( )P>1/10و تنها تفاوت شکل بدن دو

کمتییر و دهییانی در وضییعیت بییا تر بودنیید (شییکل .)0

جمعیت متعلق به رودخانه سفیدرود معنیدار نبیود (شیکل

نمونههای رودخانیههیای چهیلچیای و زريینگیل هیر دو

 .)9نتايج مصورسازی در شبکه تغییر شیکل نشیان داد کیه

دارای بییدنی پهیین و سییر بییزر

بییا ارتفییاع بیشییتر بودنیید.

تفاوت شکل بدن جمعیتهیای مختلیف میاهی خیاطیه از

تفاوت اين دو جمعییت ،داشیتن سیاقه دمیی کوتیاهتیر در

الگوهای متنیوعی تبعییت مییکنید (شیکل  .)0بیر اسیا

نمونههای رودخانه چهلچای و جا به جايی باله سینهای به

الگییوی جابجییايی لنییدمارکهییا ،شییکل بییدن نمونییههییای

وضعیت شکمی در نمونههای رودخانیه زريینگیل اسیت

رودخانه سفیدرود بیا جمعییت هیای ديگیر تفیاوت بسییار

(شکل  .)0نمونههیای رودخانیه پیشیکمر نییز دارای بیدنی

معنیییداری را نشییان دادنیید ( .)P<1/1112در نمونییههییای

کم ارتفاع تر با سری بزرگتر و مرتفع بودند (شکل .)0

فو  ،بیشترين جابجايی لندمارکها مربوب به ناحیه سیر و
سرپوش آبششی بود .ماهیان ايین رودخانیه دارای پیوزه و

شکل  (A) -1نمودار آنالیز تجزيه به مؤلفههای اصلی ) (PCAشکل بدن جمعیتهای ماهی خیاطه ) (A. eichwaldiiو ) (Bنمودار آنالیز  PCAبر
اسا

شکل اجماع جمعیتها =AGPI .رودخانه پیشکمر گرگانرود =AGCH ،رودخانه چهیلچیای گرگیانرود =AGZA ،رودخانیه زريینگیل

گرگانرود =AGMA ،رودخانه مادرسو گرگانرود =AGVA ،رودخانه ولمرود =AGS1 ،رودخانه گیلهرود و  =AGS2رودخانه شهربیجار.

بررسی تغییرات شکل بدن در جمعیتهای ماهی خیاطه ) (Alburnoides eichwaldii De Filippii, 1863در حوضه دريای خزر ...

0

شکل  -9نمودار  CVAشکل بدن جمعیت های ماهی خیاطه ) =AGPI .(A. eichwaldiiرودخانه پیشکمر گرگانرود =AGCH ،رودخانه چهیلچیای
گرگانرود =AGZA ،رودخانه زرينگل گرگانرود =AGMA ،رودخانه مادرسو گرگانرود =AGVA ،رودخانه ولمرود =AGS1 ،رودخانیه گیلیهرود
و  =AGS2رودخانه شهربیجار

شکل  -0آنالیز خوشهای شکل بدن جمعیتهای مورد مطالعه ماهی خیاطه )(A. eichwaldii
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بحث

هستند .اين شکل بدن ،اصطکاک و شسته شدن در طیی

نتییايج بررسییی حاضییر نشییان داد کییه شییکل بییدن

شیینای آزاد در جريییانهییای سییريع نهرهییای کییم عمییق

جمعیتهای مطالعه شیده تغیییر يافتیه اسیت و ايین امیر،

رودخانه سفیدرود را کیاه

مییدهید )Blake, 1983؛

جدايی ريختیی وابسیته بیه زيسیتگاه را در جمعییتهیای

Spoljaric and Reimchen, 2008؛ Burns et al.,

ماهیان خیاطه حوضه دريای خیزر آشیکار مییسیازد .در

2009؛  .(Haas et al., 2011ماهیان رودخانه بیا جريیان

بسیییاری از مطالعییات نیییز سییازگاری بییه زيسییتگاههییای

سريع مادرسو نیز دارای بدنی کم ارتفاع تر بودند.

متفییاوت دلیییل تفییاوت شییکل بییدن بیییان شییده اسییت

بییدن پهیینتییر بییا سییر بییزر

ماهیییان رودخانییههییای

)Robinson and Wilson 1994؛ Hendry et al.,

چهلچای و زرينگل احتما ناشیی از سیازگاری بیرای

2002؛ Langerhans et al., 2003؛ McGuigan et

افزاي

قابلیت مانور سیريع اسیت و ايین شیکل بیدن در

al., 2003؛ Nacua et al., 2010؛ Haas et al.,

شنای مداو مثال برای يافتن غذا در محی هايی با جريان

).2011

کمتییر میؤثر هسییتند )Blake, 1983؛ Spoljaric and

نتايج همچنین ،تغییرپذيری ريختی و تکامل در حیال

Reimchen, 2008؛  .(Haas et al., 2011اعضای ايین

پیشرفت شکل بدن جمعیتهای مختلف ماهی خیاطیه را

گونه در رودخانههیای فیو درون گیودالهیا و شیکاف

تحت تأثیر شراي محیطی رودخانه های محل زيست در

رودخانهای که جريانی آرامتری داشتند ،يافت شدند.

حوضییه دريییای خییزر نشییان داد و پیشیینهاد میییکنیید کییه

جايگاه نمونهبرداری در رودخانیههیای زريین گیل و

ويژگیهای زيسیتگاهی همیراه بیا جیدايی جغرافییايی از

پیشیییکمر ،کوهسیییتانی بودنییید .تفیییاوت شیییکل بیییدن

عوامل تعیینکننده تغییرات تکیاملی اسیت کیه بیه تغیییر

جمعیییتهییای منییاطق کوهسییتانی و دشییتی ،حتییی در

ويژگیهای ريختی ماهیان موجود در آن منجر میشود.

گونههای يک رودخانه نییز نشیاندهنیده متفیاوت بیودن

تفاوتهای ريختی در موجیودات چنانچیه بتوانید بیه

نوع سازگاری ماهیان با توجه به نوع زيسیتگاه (نهرهیای

صورت يک عملکرد در نتیجه سازگاری ترجمه گیردد،

سینگالخی بییا جريییان سییريع در مقايسییه بییا آبهییايی بییا

میتواند با اهمیت باشد .در اکوسیسیتمهیای آبیی چنیین

جريان کمتر) است .بسته به نوع زيستگاه ،درجه حرارت

سییازگاریهییايی در نتیجییه نیییاز بییه سییازش بییا نیروهییای

و نوع جريان آب تعیینکننده شکل بدن در ماهی خیاطه

هیدرودينامیکی برای حفظ انرتی طی رفتارهای زيسیتی

گزارش شده است ) .(Dadikyan, 1973بنابراين ،عالوه

میرتب اسیت ).(Vogel, 1994; Nacua et al., 2010

بر شدت جريیان آب رودخانیه ،تفیاوت دمیای آب بیین

ماهی خیاطه در آبهای جرياندار زيست میکنند و در

قسمتهای با دست و پیايیندسیت نییز بیر روی شیکل

چنیین آبهیايی بیرای بیرآوردن نیازهیای زيسیتی خییود

بدن جمعیت های ساکن آن منطقه میتوانسته تأثیرگیذار

نیازمند شنای فعیال اسیت )(Huet, 1949; Lusk, 1995

باشد.

جمعیتهای ماهییان خیاطیه در سرشیاخههیای رودخانیه

شکل بدن همچنیین میی توانید در موفقییت تغذيیه و

سفیدرود ،بیه دلییل داشیتن سیر کیوچکتر و سیاقه دمیی

اجتناب از شکارچی نیز مؤثر باشید (Langerhans and

درازتییر ،دارای بییدنی کشیییدهتییر و بیشییتر دوکیییشییکل

) .Reznick, 2010از اينیییرو ،تفیییاوت شیییکل سیییر و

بررسی تغییرات شکل بدن در جمعیتهای ماهی خیاطه ) (Alburnoides eichwaldii De Filippii, 1863در حوضه دريای خزر ...
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ساختارهای آن و تغییرجايگاه باله سینهای در نمونیههیای

 Langerhansو همکیییییاران ( )1119ارتبیییییاب فاصیییییله

سفیدرود ،ولمرود و رودخانه زرينگل نسیبت بیه ديگیر

جغرافیايی و تمايز ريختی در ماهیان را گزارش نمودهاند.

جمعیتها احتما مربوب بیه رفتیار و نیوع تغذيیه اسیت.

ماهیییان پیییايیندسیییت و با دسیییت رودخانیییههییای

 )1111( Abdoliبیان نمود کیه میاهی خیاطیه بیه مقیدار

گرگانرود نسبت به ماهیان سه رودخانیه مجیزای ديگیر،

زيییاد از حشییرات آبییزی تغذيییه میییکنیید ولییی  Treerو

احتما به يکديگر بسیار نزديکتر هستند ،اما تفاوت زياد

همکاران ( )1116غذای غالب ماهی خیاطه در رودخانیه

خصوصیات ريختی رودخانه مادرسو نسبت بیه رودخانیه

سییاوا ) (Savaدر کشییور کرواسییی را گیاهییان آبییزی

ولمرود پیشنهاد میکند که بیرای معرفیی زيرگونیههیا و

) Bacillariophyceaeو  (Chlorophyceaeگیییییزارش

حتییی گونییه جديیید در ماهیییان خیاطییه بییا اسییتفاده از

نمودهاند .از اينرو ،اين احتمیال وجیود دارد کیه راهکیار

ويژگی های ريختی ،بررسیهای دقییق تیری ز اسیت.

تغذيهای جمعیت های مختلف متفاوت باشد Hendry .و

جريان تنی ،نقی

مهمیی را در جمعییتهیای میاهی بیه

همکاران ( )1111علت تفاوت در اندازه سیر و موقعییت

ويژه در جمعییتهیايی کیه در پیايیندسیت و با دسیت

چشم در ماهی سیه خیاره )(Gasterosteus aculeatus

رودخانهها زيست میکنند ،ايفا میکند .بیا ايین وجیود،

را در تفاوت نحوه تغذيه بیان نمودهاند .همچنین ،در اين

تفاوت ريختی به واسطه سازگاریهای محیطی میتوانید

ماهیییان تغییییر جايگییاه بالییه سییینهای ممکیین اسییت بییرای

در تن نباشد بلکیه ايین تغیییرات ممکین

افزاي

نیازمند انعکا

قدرت مانور در مسیر جريیان آب باشید .بیه هیر

است در نتیجیه تغیییرات فیزيولیوتيکی و رفتیاری باشید

حییال ،بررسییی ارتبییاب بییین حضییور شییکارچیان و نحییوه

) .(Dynes et al., 1999چنیین فرآينیدی میی توانید بیه

تغذيییه بییا شییکل بییدن جمعیییتهییای ماهیییان خیاطییه در

ظهور يک زيرجمعییت از جمعییت اصیلی منجیر گیردد

رودخانییههییای مختلییف در پییژوه هییای آتییی توصیییه

) .(Booke, 1981از ايیین رو ،نتییايج ايیین تحقیییق نشییان

میگردد.

می دهد که هر جمعیت از اين گونه بايد بیه عنیوان يیک

نتايج تحقیق حاضر ،همچنین تا حیدودی ارتبیاب بیین
فاصییییله جغرافیییییايی و تمییییايز ريختییییی را نشییییان داد.

خخیره مجزا کیه فرآينیدهای تکیاملی در آن در جريیان
است ،در نظر گرفته شود.
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Body shape variation in riffle minnows
(Alburnoides eichwaldii De Filippii, 1863)
populations of Caspian Sea basin
Soheil Eagderi *, Esmaeil Esmaeilzadegan and Alieh Maddah
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Abstract
The objective of this study was to determine the body shape variation among riffle minnows
(A. eichwaldii) populations in the Caspian Sea basin using landmark-based geometric
morphometrics. A total of 260 specimens were sampled from four streams of Gorganroud River,
Valamroud River and two streams of Sefidroud River. The left side of each specimen was
photographed using digital camera and eighteen landmark points were digitized on twodimensional images using TpsDig2. Landmark data after generalised procrustes analysis were
analyzed using PCA, CVA and cluster analysis and the patterns of body shape differences among
the studied populations were illustrated in deformation grids in relation to consensus configuration
of all specimens. CVA analysis displayed significant differences among all populations except
two populations sampled in Sefidroud River (P<0.05). Results also showed habitat-associated
morphological divergence, phenotypic plasticity and evolutionary process of body shape change
among various populations and also, a relationship between the geographical distance and the
degree of morphological divergence among populations in response to environmental factors in
their habitat. The results also could be taken as evidence to consider the populations as separate
stocks.
Key words: Phenotypic plasticity, Landmark-based geometric morphometrics, Sefidroud,
Gorganroud, Valamroud
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