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Abstract
The present study was conducted to investigate the morphological patterns of Alburnus sellal in the sub-basins of little
Zab and Sirvan rivers, Tigris river drainage using the geometric morphometric method. To this end, a total of 110
specimens (60 from the little Zab River, West Azerbaijan province, and 50 from the Sirvan River, Kurdistan province)
were caught using an electrofishing device. Using TpsDig2 software, 14 landmark points were defined and digitized on
the 2D images of the specimens. The data were analyzed and compared using multivariate principal component analysis
(PCA), discriminant function analysis (DFA), and Hoteling t-test. The results of the DFA confirmed the morphological
separation of the studied populations. Wireframe based on the consensus body shape separated the two populations based
on the head size, body depth, and caudal peduncle length characteristics. The resu lts also showed the habitat-dependent
morphological plasticity of A. sellal.
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چکیده
اين ماالعننه بنهمنظننور بررسنی الگوهننای ري تننی گونن شنناهکنولی سننالل

sellal

 )Alburnusدر زيرحوضننههننای

رودخانههای زاب و سیروان ،حوض تیگريس با استفاده از روش ري ت سنجی هندسی انجام شد .تعداد  110قاعه
 60قاعه از رودخان زاب استان آذربايجان غربی و  50قاعه از رودخان سیروان استان کردسنتان) بن ا اسنتفاده از
الکتروشوکر صید شد .با کمک نرم افزار  TpsDig2تعداد  14نقاه لندمارک روی تصاوير دوبعدی نمونهها تعريف و
رقومیسازی شد .دادههای حاصل با استفاده از آنالیزهای چندمتغیرۀ تجزيه به مؤلفههای اصلی  ،)PCAتابع تش یص
تحلیلی  )DFAو  T-testهتلینگ تحلیل و مقايسه شد .نتايج تحلیل تابع تش یصی ،جدايی ري تی گون ماالعهشنده
را تأيید کرد .نمودار قاب سیمی برپ اي میانگی شکل بدن ،دو جمعیت ماالعه شده را براساس صفات اندازۀ سر ،عمق
بدن و ساق دمی از يکديگر تفکیک کرد .نتايج به دست آمده ،سازگاری ري تی وابسته به زيستگاه در گون شاهکولی
سالل را نشان داد.
واژه های کلیدی :شاهکولی سالل ،ري ت سنجی هندسی ،حوض تیگريس  ،تحلیل تابع تش یصی.

 مسئول مكاتبات
غفوری  ,زانیار  ,مولودی صالح  ,عطا  ,ایگدری  ,سهیل  ,پورباقر  ,هادی .)1400( .ریخت سنجی هندسی در جایگاه روشی مؤثر در بیان الگوهای ریختی ،مطالعۀ موردی گونۀ

شاهکولی سالل ( ) Alburnus sellal Heckel, 1843در زیرحوضه های رودخانه های زاب کوچک و سیروان ،حوضۀ تیگریس .تاکسونومی و بیوسیستماتیک،
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مقدمه
ايران ازنظنر جغرافینای جنانوری از جايگناه وينژهای

تغذيه ،تولیدمثل و زندهمانندن در محنی هنای آبنی تنأثیر
مستقیم بگنذارد  .)Shabaninejad et al., 2021ماالعن

برخنوردار اسننتل ولننی دربننارۀ ماهیننان آبهننای داخلننی

ويژگی های ري ت شناسی با هند

ايران اطالعات محندودی وجنود دارد .براسناس گنزارش

واحندهای جمعیتنی ،دارای پیشنین طنودنی در ماالعننات

فهرست گونهای ،تعداد  297گوننه مناهی در  109جننس،

مننناهی شناسنننی اسنننت

Ghorbai-Ranjbari and

 30خانواده 24 ،راسته و  3رده در آبهنای داخلنی اينران

.)Keivany, 2018

تعرينف و شناسنايی

پننراکند دارننند .خننانوادۀ کیورماهینننان )Cyprinidae

روش ري ت سنجی هندسنی لنندمارک پاينه ،روشنی

بیشتري تعداد گونه را به خنود اختصناص دادهانند .يکنی

مننندرن بنننرای توصنننیف و تحلینننل آمننناری شنننکل در

از گونههای اي خانواده ،شناهکنولی سنالل Alburnus

زيسننت شناسننی اسننت .در اينن روش ،هريننک از نقننا

 ) sellal Heckel, 1843اسننت کننه در حوضننههننای

لنننندمارک دارای ينننک موقعینننت م تصنننات دو ينننا

م تلننننف آب هننننای داخلننننی ايننننران پننننراکند دارد

سه بعدی) است که برخنی از دسنتهبنندیهنا ينا اننواعی از

 .)Pishkahpour et al., 2019مناهی  A. sellalگونن

همگننننیهنننای موجنننود در مینننان تمنننام نموننننههنننای

بننومی از خننانوادۀ کیورماهیننان در حوضننههننای تیگننره،

انندازهگیننریشننده را بیننان منیکننند

زهره ،پرسیس و هرمنز اينران ;Keivany et al., 2016

) Mosavi-Sabet, 2016ل همچنی در اي روش با توجنه

 )Esmaeili et al., 2018و همچنی حوضههای دجلنه و

بننه حننذ

اثننر اننندازه ،جهننت و موقعیننت ،تغییننرات

فرات کشنورهای همجنوار جننوب و غنرب اينران اسنت

مشاهده شده ،ناشی از تنوع الگوی شکل بدن است.

 )Froese and Pauly, 2020و ازلحنا اکولويينک و

Sharifinia and

برخنی ماالعنات روی تنننوع ري تنی اعجنای جنننس

صید تفريحی اهمیت داردل بهعنالوه شناهکنولی سنالل در

 Alburnusان جننام شننده اسننت کننه بننه بررسننی مقايسنن

حوضنن رودخانن ن  Qweikسنننوريه نینننز پنننراکند دارد

خصوصنیات اندازشنی  -شمارشنی و پارامترهنای زيسننتی

.)Eagderi et al., 2019
ازجملنننه ماالعننننات در مننناهی شناسننننی ،مقايسنن ن

منناهی شنناهکننولی ارومیننه

A. atropatenae Berg,

 )1925در رودخانههای حوض ارومینه Abbasi et al.,

جمعیت های يک گونه در بومسازگانهای آبنی بنهمنظنور

 ،) 2020مقايس ري تی پننج جمعینت شناهکنولی جننوبی

درک تأثیر فاکتورهای محیای يا رونند تکناملی درحنال

 )A. mossulensis Heckel, 1843حوض ن دجلننه بننا

وقوع در بنی آنهنا اسنت  .)Abbasi et al., 2020بنرای

ا سنتفاده از روش خن

سنیر پیرامنونی Hasanpour et

شناسايی و توصنیف گوننههنا و جمعینتهنای ماهینان از

 ،)al., 2018مقايسن تفناوتهنای شنکلی جمعینتهننای

روشهای متعددی ازجملنه ري نتسننجی Abbasi et

مناهی کنولی ارومینه Tajik and )A. atropatenae

،)al., 2018; Mouludi-Saleh et al., 2020

 ،)Keivany, 2018ماالعنن مقايسنننهای ويژگننیهنننای

بوم شناسی ،جننی شناسنی و مولکنولی اسنتفاده منیشنود

ري ت شناختی پنج گونه از ماهینان جننس مرواريندماهی

 .) Eagderi et al., 2021شنننکل بننندن يکنننی از

) (Alburnusدر آبهننای داخلننی ايننران بننا اسننتفاده از

ويژگی های مهم ماهی است که ممک است بنر کنارآيی

Khatami Nejad et al.,

سیسنتم شننبکهای تنراس
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 ،) 2015بررسی عوامل اکولوييک مؤثر بنر ويژگنیهنای

پنجمی رودخان پرآب ايران محسوب میشنود Jafari,

ري ت سنجی ماهی شاهکولی ارومیه A. atropatenae

 .)2000طنی سنالهننای  1399و  ،1400بنهمنظنور بررسننی

 )Berg, 1925در رودخاننههنای سنیمینهرود و زريننهرود

تنوع ري تی گون  A. sellalتعداد  110قاعنه  60قاعنه

 ) Radkhah et al., 2016و بررسنننی وضنننعیت

از رودخان زاب کوچنک اسنتان آذربايجنان غربنی و 50

انعاننا پننذيری ري تننی جمعیننتهننای م تلننف منناهی

قاعه از رودخان سیروان اسنتان کردسنتان) بنا اسنتفاده از

شاهکولی جنوبی  )A. mossulensis Heckel, 1843بنا

الکتروشوکر با ولتاي پايی صید شد شکل .)1

استفاده از روش ري ت سنجی هندسی Hasanpour et

پس از صنید و آرامند ،نموننههنا بنا اسنتفاده از پنودر

 )al., 2015اشناره منی شنود .بنا توجنه بنه اينکنه تناکنون

گل می ک بیهوش و در محل نمونهبرداری بنا اسنتفاده از

ماالع ري نتشناسنی روی گوننههنای  A. sellalدر دو

دوربی ديجیتال با وضوح  6مگاپیکسنل از سنمت جنانبی

رودخان سیروان و زاب انجام نشده است ،ماالعن حاضنر

چپ آنها عکسبرداری شند .نموننههنا پنس از اطمیننان از

به منظور مقايس ري ت سنجی هندسنی اين گوننه در اين

شنای فعال ،در محل صید رهاسازی شند .تعنداد  14نقانه

دو زيرحوض تیگره انجام شد.

لندمارک با اسنتفاده از ننرمافنزار  tpsDig2روی تصناوير
دوبعدی تهیهشده از نمونهها تعريف و رقنومیسنازی شند

مواد و روشها
رودخان زاب کوچک از ايران سرچشمه منیگینرد و

شنننکل ازجملنننه انننندازه ،جهنننت و موقعینننت ،آننننالیز

در عراق به دجله میريزد .اين رودخاننه نزدينک بنه 400

پروکراسنت صنورت گرفنت .)Zelditch et al., 2004

کیلننومتر طننول دارد و حوضنن آبريننزی برابننر بننا 22000

دادههننای حاصننل بننا اسننتفاده از آنالیزهننای چننندمتغیرۀ

کیلومتر مربنع را در بنر منیگینرد .اين رودخاننه از ضنلع

تحلیل مؤلفههای اصنلی  ،)PCAتحلینل تنابع تشن یص

غربی کوهستان های مابی مهاباد و پیرانشنهر بنا  2140متنر

 )DFAو  T-testهتلینگ با استفاده از نرمافزار PAST

ارتفاع از ساح دريا و ضلع شرقی کوهسنتانهنای قننديل

تحلیل و مقايسه شد .مصورسازی تفاوتهای شنکل بندن

سرچشمه می گیرد ،دارای دو شاخ فرعی است ،بنا عبنور

میانگی جمعیتها از شکل مینانگی کنل Consensus

از مناق سردشت به طر عراق جرينان پیندا منیکنند و

 ) configurationبننا اسننتفاده از نننرمافننزار  MorphoJدر

به دجلنه منیرينزد  .)Binandeh et al., 2012رودخانن

نمننودار  Wireframeصننورت گرفننت .تمننام آنالیزهننا در

سنیروان بنا وسنعت  7500کیلنومتر مربنع از پنرآب تنري

نرمافزارهای )Hammer et al., 2001 PAST v2.17b

رودخانه های کردستان اسنت .رودخانن سنیروان بنا طنول

و  )Klingenberg, 1998 Morpho Jانجام شد.

 213کیلومتر ،دارای حداکثر دبنی  250و حنداقل دبنی 8
متر مکعب بر ثانیه است .اين رودخاننه در جننوب غربنی
کردسننتان جنناری اسننت و طننودنی تننري رود اسننتان و

 )Rohlf, 2006شکل  .)2بنه منظنور حنذ

اثنرات غینر
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شکل  - 1نمای جانبی از گون

Alburnus sellal

باد :رودخان زاب کوچک ،پايی  :رودخان سیروان).

شکل  - 2موقعیت لندمارکهای تعیی شده روی جمعیتهای  Alburnus sellalماالعهشده .1 .ابتدايیتري ب د پوزه در قسمت فک باد.2 ،
نقا وس چشم .3 ،قسمت فوقانی سر در امتداد خای موازی نقا مرکز چشم .4 ،انتهايیتري نقا بادی سر .5 ،منشأ قاعدۀ بال پشتی.6 ،
انتهای قاعدۀ بال پشتی .7 ،کمعرضتري قسمت ساق دمی در باد .8 ،کمعرضتري قسمت ساق دمی در پايی  .9 ،انتهای قاعدۀ بال م رجی،
 .10منشأ قاعدۀ بال م رجی .11 ،ابتدای قاعدۀ بال سینه ای .12 ،انتهای سرپوش آبششی .13 ،ب د زيري سرپوش آبششی و  .14قسمت تحتانی
سر در امتد اد خای موازی مرکز چشم.
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معننننیداری را نشنننان داد  P>0/0001و T-= 435/38

نتایج
تحلینننل مؤلفنننههنننای اصنننلی براسننناس  28مؤلفننن

 )squareشننکل  .)5مقننادير فواصننل ماهننادنوبیس و

است راجی انجام شد .تعداد  5مؤلفنه بنا درصند وارينانس

پروکراست در نقد درج تمايز شنکل بندن نینز بنی دو

 ،74/79در جايگنناه مؤلفننههننای تأثیرگننذار در تفکیننک

گروه ماالعه شده به ترتینب  4/01و  0/023محاسنبه شند.

جمعیت های ماالعه شده انت ناب شند شنکل  .)3نمنودار

الگوهای جابه جايی لندمارکهای حاصنل از شنکل بندن

الگننوی پننراکند دو جمعیننت ماالعننهشننده براسنناس دو

براساس نمودار قاب سیمی در شکل  6ارائه شنده اسنت و

مؤلف اصنلی اول در شنکل  4ارائنه شنده اسنت .براسناس

براسناس نتنايج ،جمعینت رودخانن زاب کوچننک دارای

نتايج ،دو جمعیت همپوشانی دارند و هنی گوننه تمنايزی

عمق بدن کمتر ،اندازۀ سر کوچک تر و طنول سناق دمنی

بننی آنهننا مشنناهده نشنند .نتننايج تحلیننل تننابع تش یصننی

کمتر نسبت به جمعیت رودخان سیروان است.

 )DFAو  T-testهتلیننگ مقايسن شننکل بندن ،تفنناوت

شکل  - 3نمودار سنگريزه ای حاصل از تحلیل  PCAشکل بدن جمعیتهای  Alburnus sellalماالعهشده.

شکل  - 4نمودار تحلیل مؤلفههای اصلی شکل بدن جمعیتهای  Alburnus sellalما العهشده.
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شکل  - 5نمودار آنالیز  DFAشکل بدن جمعیتهای  Alburnus sellalماالعهشده.

شکل  - 6مقايس میانگی شکل بدن جمعیتهای  Alburnus sellalماالعهشده.

بحث
مقايس ري نت ماهینان يکنی از روشهنای تشن یص

نسننبت بننه جمعیننت رودخاننن سننیروان داشننت .صننفات
ري ت شناختی ممک است انعانا زينادی را در پاسن

گوننننه هنننا و تغیینننرات آنهنننا اسنننت .براسننناس نتنننايج،

به شنراي محیانی نشنان دهنند

ري ت سن جی هندسی تفاوت های ري تی موجود بنی دو

)and Eagderi, 2016ل بنابراي تفاوت در شنکل بندن از

جمعیننت م تلننف گوننن  A. sellalرا در دو رودخاننن

سننازگاری ري تننی بننا شننراي زيسننتگاه جدينند تننأثیر

ماالعه شده نشان دادل همچنی طبق نتنايج ،جمعینتهنای

می گیرد .عوامل محیای ازطريق انت ناب طبیعنی ممکن

ماالعنه شننده ازلحنا شننکل بنندنی بنا يکننديگر متفنناوت

است بر کنارايی ري نت در بنی اعجنای ينک جمعینت

هستند و عمده تفاوتهنای مشناهده شنده مربنو بنه سنر،

اثرگنذار باشند و سنبب کناهد ينا افنزايد فنرم ري تنی

عمق بدن و ساق دمنی بنود .براسناس الگنوی جابنهجنايی

متناسب ب ا زيسنتگاه شنود کنه درنهاينت ،منجنر بنه تمنايز

لنندمارکهنا ،تفنناوتهنايی در عمنق بنندن ،انندازۀ سننر و

ري تی در زيستگاههای م تلنف منیشنود Smith and

طول سناق دمنی بنود .جمعینت رودخانن زاب عمنق بندن

 .)Skulason, 1996حسنن پننور و همکنناران  )2015بننا

کمتر ،اندازۀ سنر کوچنک تنر و طنول سناق دمنی کمتنر

بررسنی وضنعیت انعانا پنذيری ري تنی جمعینتهنای

Zamani-Faradonbe

ري تسنجی هندسی در جايگاه روشی مؤثر در بیان الگوهای ري تی،ماالع موردی گون شاهکولی سالل ... )Alburnus sellal Heckel, 1843
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م تلف شاهکولی جنوبی  A. mossulensisنشنان دادنند

تأثیر میگذارد  .)Anderson et al., 2005بهطور کلنی

تفاوت معنی داری بی شکل بدن جمعیتهای شناهکنولی

بررس نی ويژگننیهننای ري تننی ماه ی نان نشننان داده اسننت

جنوبی وجود داشت و اختال بنی جمعینتهنا بنهدلینل

تغییرات درون گونهای و بنی گوننهای آنهنا در مقايسنه بنا

انعانا پننذيری مننرتب بننا زيسننتگاه اسننتKhatami .

ديگر مهره داران بیشتر است که بیشتر بنهدلینل حساسنیت

 Nejadو همکننناران  )2015در مقايسن ن ويژگنننیهنننای

به تغییرات محیای است .بعجنی از فاکتورهنای محیانی

ري تننی پنننج گونننه از ماهیننان  Alburnusنشننان دادننند

مانند درجه حنرارت ،شنوری و دسترسنی بنه غنذا ممکن

اخننتال

معنننیداری بننی گونننههننای م تلننف ازلحننا

ري تی وجود داشت که نشاندهندۀ اختال

کلنی شنکل

بنندن گونننههننا بننود .طبننق پننژوهد  Tajikو Keivany

است الگوی ري تی ماهینان را تعینی کننند Turan et

 .) al., 2004در بررسننی مالوبینننت زيسننتگاهی گونن ن
شاه کولی سالل در رودخان ديننورآب کرمانشناه مشناهده

 ،) 2018براساس الگوی جابنه جنايی لنندمارک و آننالیز

شد که بیشنتري مالوبینت و حجنور اين گوننه در نقنا

تمايز ممیزی ،مقايسن دوبنهدو بنی جمعینتهنای کنولی

پايی دست با عرض کمتر از  3متر ،عمق  29سنانتیمتنر و

ارومیننه  A. atropatenaeنشننان داد جمعیننت ماهیننان

سرعت جريان  0/5متر بر ثانیه اسنت Pishkahpour et

رودخان تل نه رود بندنی پهن تنر و سناق دمنی کوتناه تنر

) al., 2019ل اي در حالی است که تفناوتهنای ري تنی

نسبت به ديگنر جمعینتهنا داشنت کنه بنهطنور احتمنالی

مشنناهده شننده در بننی دو جمعیننت ممک ن اسننت بیننانگر

ناشی از سنازگاری بنرای افنزايد قابلینت منانور سنريع و

انعاا پنذيری ري تنی گونن  A. sellalباشندل بنهعنالوه

شنای مداوم برای يافت غذا در محی های با جرينان کنم

شکل باريک و کشنیدۀ اين گوننه مشنابه نمونن رودخانن

است.

زاب کوچک را  A. sellalو شکل پهن مشنابه رودخانن

عمده تفاوت دو جمعینت زاب و سنیر وان مربنو بنه

سنیروان را  A. mossulensisمنیدانسنتند کنه ماالعننات

عمنق بندن ،انندازۀ سنر و طنول سناق دمنی بنود .جمعینت

مولکولی بعدی نشان داد هنر دوی اين گوننههنا متنراد

زاب دارای عمنق بنندن کمتنر ،اننندازۀ سنر کوچننک تننر و

 ) synonymو تنهننا دو تیننپ ري تننی متفنناوت هسننتند

طول ساق دمی کمتر بود و نشان داد فرم بندنی بارينک تنر

 ) Freyhof et al. 2018کننه نتننايج اي ن ماالعننه نیننز

کشیده تر) در جمعیت زاب بهعلنت شندت جرينان زيناد

تأيیدکنندۀ اي موضوع است.

را تأيید می کند .در ماالعنات میندانی نینز شندت جرينان
رودخانننه در نقننا نمونننهبننرداری بننه مراتننب بیشننتر از

سپاسگزاری

رودخان سیروان بود .ماهیان با فرم بدن کشیده تنر تواننايی

اي ماالعه با حمايت مالی دانشگاه تهران انجنام شنده

بیشنتری بنرای مقابلنه بنا جرينان سنريع آب دارنند .تغ یی نر

اسنت .از آقايننان ناصننر محمننودی ،نیکننو احمنندی ،بننالل

شکل سر بهطور غینر مسنتقیم بنهدلینل تغیینرات در عمنل

مولودی نیا و امید عبديانی برای کمنک در نموننهبنرداری

جسنتجوی غنذا اسننت و بنر مؤفق ی نت در جسنتجوی غننذا

سیاسگزاری و قدردانی میشود.
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