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 Alburnoides (Pisces: Cyprinidae)های جنس گونهتنوع ریختی الگوی 

 پایهلندمارک سنجی هندسیروش ریختبا استفاده از  های داخلی ایراندر آب

 4ی هرسینیایمان جلیل ،3رستمی محسن ،2صالح مولودی عطا ،*1ایگدری سهیل

 رانیدانشگاه تهران، کرج، ا یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد ،یعیدانشكده منابع طب الت،یگروه شدانشیار .1
 رانیدانشگاه تهران، کرج، ا یعیو منابع طب یکشاورز سیپرد ،یعیدانشكده منابع طب الت،یگروه ش. دانشجوی 2

  تحقیقات، و علوم واحد زیست، محیط و طبیعی منابع دانشكده طبیعی، منابع مهندسیگروه کارشناس ارشد  .3
 ایران تهران، اسالمی، دانشگاه آزاد

 ایران تهران، اسالمی، زادآدانشگاه  تحقیقات، و علوم واحد زیست، محیط و طبیعی منابع دانشكده طبیعی، منابع مهندسی روهاستادیارگ .4

 26/02/1400تاریخ پذیرش:  1399 /02/12تاریخ دریافت: 

 چکیده
را درآمد. بدین منظور سنجی هندسی به اجریختدر ایران با استفاده از روش  Alburnoidesگونه جنس  11 ریختی تنوع ارزیابی منظوربه تحقيق این

نقطه  16پ ماهيان، تعداد چپس از عکسبرداری از نيمرخ  .شد بردارینمونه داخلی حوضه آبریز شش در مختلف هایایستگاه از جنس این هایگونه

ستفاده  صاویر با ا شد.رقومی tpsDig2 افزار نرم ازلندمارک بر روی ت صلداده سازی  ست ،های حا ستفاده از  پس از آناليز پروکرا آماری  آناليزهایبا ا

 mantelزمون مانتل )ه منظور بررسی رابطه بين تنوع ریختی و جغرافيایی از آبو کالستر مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت.  PCA ،CVAچند متغيره 

test  های مختلف جنسداری بين ریخت گونهمعنی( استتتفاده شتتد. نتایا ندتتان داد که تفاو Alburnoides ( 05/0وجود داردP< بر استتان نتایا .)

PCAهای، گونه  A. samiii وA. nicolausi تحليل بودها دارای تنوع ریختی باالتری نستتتبت به ستتتایر گونه .CVA نيز دو گونه A. nicolausi  وA. 

qanati  های جنسای، گونهبراسان آناليز خوشهها تفکيک نمود. سایر گونهرا ازAlburnoides  و ندبه دو گروه تقسيم شد A. nicolausi  وA. qanati 

 دست آمد.به A. nicolausiو  .holciki A هایگونه ينببيدترین فاصله ماهاالنوبيس . ندهای مورد مطالعه قرار گرفتدر یک خوشه و جدا از سایر گونه

سبت به روشنتایا این مطالعه قابليت روش ریخت سی را ن سنتی در بيان تفاو سنجی هند دان  Alburnoidesهای جنس های ریختی گونههای  ن

 داد.

 خياطه سميعی. ی، خياطه قناتی. سنجی هندسی، تحليل همبستگی کانونماهی خياطه، ریخت واژگان کلیدی:
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Abstract 
This work was conducted to evaluate the morphological variations of eleven species of the genus Alburnoides 

in Iran using geometric morphometric method. For this purpose, all species were sampled from different 

stations of six inland water basins. After photographing from their left side, 16 landmark-points were digitized 

on their images using tpsDig2 software. The data after Procrustes analysis were analyzed by multivariate 

statistical analysis including PCA, CVA and cluster analysis. Mantel test was used to investigate the 

relationship between morphological and geographical variations. The results showed significant differences 

among the studied Alburnoides species in terms of morphology (P<0.05). Based on the results of PCA, A. 

samiii and A. nicolausi have higher morphological variations than others. CVA analysis also significantly 

differentiated A. nicolausi and A. qanati from others. Based on the cluster analysis, Alburnoides species were 

divided into two groups i.e. A. nicolausi and A. qanati in a cluster and others in another one. The greatest 

Mahahlanobis distance were obtained between A. holciki and A. nicolausi. The results of this study revealed 

the better ability of the Landmark-based geometric morphometric technique than that of the traditional one to 

show morphological differences in the members of the genus Alburnoides. 

Keywords: Spirlin, Ggeometric morphometric, Canonical Variate Analysis, A. qanati. A. samiii. 
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 مقدمه. 1
های متعددی از ها از روشدر شناسایی و توصيف گونه

شناسی و مولکولی شناسی، جنينسنجی، بومجمله ریخت

 ظهور(. Rostami et al., 2018د )وشتتتمیاستتتتفتتاده 

 هایروشکاربرد همراه به سنجی،ریخت جدید هایتکنيک

نمودارهای  و اقليدستتتی غير هندستتته چندمتغيره، آماری

 ستتتنجی و چيرهتحول در علم ریختبه  منجر کامپيوتری

ست  شده سنتی سنجیریخت هایمحدودیت بر شدن ا

(Rohlf and Marcus, 1993 .)هندستتتی از یک  روش در

شتتکل های دادهها جهت استتتخرا  لندمارک نقطه ستتری

مورد  ماهی ریخت آن براستتان وشتتود می استتتفادهبدن 

 مقایسه(. Razavipour et al., 2015گيرد )میتحليل قرار 

خت ندستتتی ستتتنجیری يت ه يل هایجمع  ماهیستتتب

 حوضتتتته در( Barilius mesopotamicus) النهرینبين

هر ) (، Ghorbani-Ranjbari and Keivany 2018بوشتتت

ختی ی کيتتک ر ف عيتتت ت هی ستتترمتتاری  هتتایجم  متتا

Channa gachua (Mouludi-Saleh et al., 2019 ،)

کاران  ماهی بدن شتتتکل ریختی پذیریانعطاف بررستتتی

(Eagderi et al., 2020a ،) های جمعيتتغييرا  ریختی

رودخانه در بخش جنوب غربی حوضتته خزر  ستتفيدماهی 

(Mouludi-Saleh et al., 2020aمقایسه ،) شناسیریخت 

نس هتتایگونتته لی هتتایآب در Cobitis ج خ یران  دا ا

(Eagderi and Mouludi-Saleh, 2020 ) بررستتی تنوع  و

 Garra rufaه جمعيتتت گونتته گتتل چرا  دریختی دواز

(Zamani-Faradonbe et al., 2020)  با استتتتفاده از این

 به اثبا  رسيده است.روش 

يان  طه جنسماه يا در ایران دارای  Alburnoides خ

ضه  A. damghani ،A. coadi شاملگونه  12 شت )حو د

و  A. eichwaldi ،A. parhami ،A. samiiiکتتویتتر(، 

A. tabarestanensis  ،)یای خزر  A. holciki)حوضتتته در

)حوضتته  A. idignensis ،A. nicolausi(، هریرود)حوضتته 

نه  خا مک(،  A. namaki(، تيگرهرود چه ن یا )حوضتتته در

A. petrubanarescui  حوضتتتته دریتتاچتته ميتته)  و (ارو

A. qanati استتتتتدر ایران  دختتانتته کر(و)حوضتتتته ر  

(Esmaeili et al., 2018.)  عا  برروی تنوع طال برخی م

ضای این  ست که اجان جنسریختی اع شده ا توان به میم 

سی  خياطه ماهی هایجمعيت در بدن شکل تغييرا  برر

(A. eichwaldii) ختتتزر  دریتتتای حتتتوضتتتتته در 

(Eagderi et al., 2013 ،)جمعيتی ميتتان ریختی تنوع 

 رودکرگان هایرودخانه در( A. eichwaldii) خياطه ماهی

(، Haghighy et al., 2015گيالن ) استتتتتتان در لمير و

سیآرایه بازنگری صيف گونه چهار شنا جنس  از شده تو

Alburnoides شتتناختی ریخت هایبا استتتفاده از وییگی

(Jouladeh Roudbar et al., 2015بررسی ،) شهيد سد اثر 

 ماهی شتتمارشتتی و ستتنجیریخت تمایز و تنوع بر رجایی

طه يا نه در .Alburnoides sp خ خا   ستتتتاری تجن رود

(Azizi et al., 2015صيا  مورفومتریک سی خصو -(، برر

نه  يک گو نه کر  A. qanatiمریستتتت خا در حوضتتته رود

(Esmaeili et al., 2011 ،)ستتاختار خصتتوصتتيا  برخی 

 هایستترشتتاخه در A. bipunctatusخياطه  ماهی جمعيت

 متتازنتتدران  استتتتتتتان تتتاالر رودختتانتته اصتتتتلتتی

(Ahmadi et al., 2018)، عه بررستتتی  ریختی تنوع مطال

 در Alburnoides cf. tabarestanensis خيتتاطتته متتاهی

 بررستتتی(، Qojoqi et al., 2019گرگتتانرود ) حوضتتتته

فاو   خياطه ماهی جمعيت دو شتتتناستتتیریخت هایت

 ستتد دستتتپایين و ( در باالدستتتA. samiiiستتميعی )

توان می (Mousavi-Sabet and Heidari 2019سفيدرود )

 اشاره کرد.

به این تاکنون روی  با توجه  عه جامعی  که هيچ مطال

های تنوع ریختی  نهالگو در  Alburnoidesجنس های گو

تعداد نيز براستتان ایران صتتور  نگرفته و مطالعا  اخير 

سان و  محدودی گونه بوده سنتی سنجی ریختروش برا

ستتنجی هندستتی که روش ریخت با توجه به این و استتت

هيتتان دارد  یختتت متتا فکيتتک ر ت ليتتت بتتاالیی در  ب  قتتا

(Mouludi-Saleh et al., 2019 بنابراین .)حاضتتر مطالعه 

مناستت  و تعيين صتتفا  منظور بررستتی تنوع ریختی به

های این جنس در ایران با استفاده از گونهجهت شناسایی 

 سنجی هندسی به اجرا درآمد.روش ریخت
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 هاروشمواد و . 2
 از Alburnoides جنس از گونتته 11 تحقيق این در

)سرشاخه  امان بابا ررود(،هری )حوضه هریرود  هایروخانه

 خزر(،دریای  )حوضتته ستتوستتفيدرود، قره تجن،، اترک(

دمه ضه ، نمروددامغان علیچ شت )حو  چایقره کویر(، د

 )حوضه تيگریس( بيدسرخ، نورآباد نمک(، دریاچه )حوضه

ضه پلوار و صا و  بردارینمونه کر( )حو و  صيد محل مخت

عداد نه ت بت هانمو ید ث جدول گرد عا   .(1 ) طال برای م

های بدون بدشتتتکلی استتتتفاده گردید. بعدی تنها نمونه

 دستگاه از استفاده با ایستگاه هر در ماهيان از بردارینمونه

پس از صيد در محلول فرمالين  .گرفت صور  الکتروشوکر

شدند.  4 یبافر دگاه منتقل  صد تثبيت و به آزمای  برایدر

 جانبی ستتط  چپ ستتمت از ریختی، هایداده استتتخرا 

ستفاده از با ها نمونه  با( Kodak) کداک دیجيتال دوربينا

. صور  گرفتمگاپيکسل عکسبرداری  2/6 تفکيک قدر 

 16 تعدادtpsDig2 v 2.10 افزار ستتپس با استتتفاده از نرم

 جهتابتدا  (.1سازی شد )شکل تعریف و رقومی لندمارک

از  (تيموقع و جهت ان،يمق شامل) رشکليغ اثرا  حذف

ندمارکداده یه-های مستتتتخر  ل نال ،پا پروکراستتتت  زيآ

(Generalized Procrustes Analysis )فت . صتتتور  گر

 با های مورد مطالعهگونه بدن شتتتکل یهادادهستتتپس 

 یهامولفهو تحليل  هیتجز رهيچندمتغ یهازيآنال استتتفاده

براسان ( CVAی )کانون یهمبستگ ليتحل ،(PCA) یاصل

 رهيچند متغ انسیوار ليتحل آزمون حاصل از Pارزش عدد 

( براستتتان جایگدتتتت NPMANOVAغيرپارامتریک )

(Permutation test)  نال وبا ده هزار تکرار  یاخوشتتته زيآ

(Cluster Analysisبتتا انتتتتتختتاب التتگتتور )یهتتاتتتمیتت  

Paired group  وEucilidean هتتتایافتتتزارنتتترم در  

PAST 2.17b (Hammer et al., 2001)  وMorphoJ  مورد

 شتتکل را ييتغ یمصتتورستتازهمچنين قرار گرفت.  ليتحل

سان بدن شکل  هاتيجمع شکل نيانگيم برا سبت به  ن

 از استتتفاده با( Consensus configurationکل ) نيانگيم

 انجام شتتتد MorphoJ افزارنرم در شتتتکل رييتغ شتتتبکه

(Klingenberg, 1998.) منظور بررستتی رابطه بين تنوع هب

( Mantel testریختی و جغرافيتتایی از آزمون متتانتتتل )

مولفه موثر در آناليز  5که در این آزمون  استتتتفاده شتتتد

PCA به همراه مختصتتتتا  به عنوان داده خت  های ری

 جغرافيای مورد استفاده قرار گرفت.

 Alburnoides. جنس مختلف هایگونه بردارینمونه هایایستگاه مشخصات -1جدول 

 تعداد طول جغرافيایی عرض جغرافيایی ایستگاه حوضه گونه

A. holciki 14 35 ͦ 57́  61ͦ  05́  هریرود هریرود 

A. parhami 27 37 ͦ 29́  57ͦ  26́  امان بابا خزر یایدر 

A. tabarestanensis 14 36 ͦ 11́  53ͦ  19́  تجن خزر یایدر 

A. samiii 83 36 ͦ 53́  49ͦ  30́  سفيدرود خزر یایدر 

A. eichwaldii 19 38 ͦ 30́  48ͦ  01́  سوقره خزر یایدر 

A. damghani 37 36 ͦ 16́  54ͦ  04́  علیچدمه کویر دشت 

A. coadi 24 35 ͦ 42́  52ͦ  39́  نمرود کویر دشت 

A. namaki 18 34 ͦ 53́  50 ͦ 02́  چای قره نمک دریاچه 

A. idignensis 20 36ͦ  24́  47 ͦ 45́  سرخ بيد تيگریس 

A. nicolausi 17 34 ͦ 03́  47ͦ  58́  نورآباد تيگریس 

A. qanati 17 29 ͦ 52́  52ͦ  54́  پلوار کر 
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 مطالعه مورد یهاگونه یرو بر شده تعیین یهالندمارک تیموقع -1 شکل

 قسمت در چدم مرکز ينیپا نقطه. 5 سر، یفوقان قسمت در چدم مرکز یباال نقطه. 4 چدم، یانتها. 3 چدم، یابتدا. 2 باال، فک قسمت در پوزه بخش نیترییابتدا. 1

 یقاعده انتهای. 9 ،یپدت باله یقاعده منداء. 8 ،یآبدد سرپوش قسمت نیترییانتها. 7ی، آبدد سرپوش یانتهاخط عمود بر  امتداد در سر یخلف بخش. 6 سر، یتحتان

 یانتها. 13، دمی باله به اتصال محل در ساقه دمی پایينی انتهای. 12 ،یدم یساقه یانتها. 11 ،دمی باله به اتصال محل در ساقه دمی باالیی انتهای. 10 ،یپدت باله

 .یتحتان قسمت در تنه به سر اتصال محل. 16 و یاسينه یباله یقاعده ینقطه نیترییابتدا. 15 ،یمخرج یباله یقاعده منداء .14 ،یمخرج یباله یقاعده

 

 نتایج. 3

 منظوربهکه  یاصتتتل یهامولفه به تحليل و هیتجز در

 مطالعه مورد یهاگونه بين بالقوه ریختی یالگوها یبررستت

ستفاده قرار گرفت، صل مولفه 5 تعداد مجموع در مورد ا  یا

 ،=87/24PC1=، 03/16PC1=، 14/12PC1) متتوثتتر

78/2PC1=، 47/7PC1=  7/6وPC1=) 23/67مجموع  با 

 فيجول برش خط کننده جدا مقدار استتتان بر درصتتتد

(Jollieffe cut off )تحليل نمودار در. شتتد حاصتتل PCA 

فه دو براستتتان نه 11 بين از اول، مول عه، مورد گو طال  م

نه  یختیر تنوع یدارا A. nicolausi وA. samiii  یهاگو

 .(2 شکل) بودند یباالتر ایدرون گونه

های مورد مطالعه ندتتان شتتکل بدن گونه CVAنتایا 

به طور قابل  A. qanatiو  A. nicolausiداد که دو گونه 

نه که توجهی از ستتتایر گو ند هر چند  مایز هستتتت  ها مت

A. idigensis ،A. parhami  وA. namaki  نيز تا حدودی

 (.3از بقيه تفکيک شدند )شکل 

 

 مورد مطالعه Alburnoides جنس هایگونه اصلی هایمولفه و تحلیل تجزیه نمودار -2شکل 
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 مورد مطالعه Alburnoides جنس هایگونه تحلیل همبستگی کانونی آنالیز نمودار -3شکل 

 

 رهيچنتتد متغ انسیتتوار ليتتتحل براستتتتان نتتتایا

داری از تفاو  معنی های مورد مطالعهونهگ، غيرپارامتریک

فواصتتتل (. P<0001/0) ندتتتان دادندنظر شتتتکل بدن 

های مورد به عنوان درجه تمایز حاصتتل گونه ماهاالنوبيس

بر . ارائه شده است 2در جدول  براسان شکل بدن مطالعه

و  A. holcikiهای استتان نتایا بيدتتترین مقدار بين گونه

A. nicolausi (93/11 ) قدار بين نهو کمترین م های گو

A. tabarestani  وA. samiii (56/3) .محاسبه شد 

 مورد مطالعه. Alburnoides جنس هایفواصل ماهالنوبیس گونه -2جدول 
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A. namaki 90/7           

A. samiii 49/6  5/4          

A. holciki 08/8  42/5  29/5         

A. idignensis 52/4  14/7  15/6  82/7        

A. coadi 69/4  49/6  56/5  82/7  97/4       

A. eichwaldii 4/5  54/4  65/3  85/5  96/4  81/3      

A. tabarestanensis 77/6  47/4  56/3  55/5  33/6  95/5  55/4     

A. qanati 56/7  96/6  9/6  05/8  24/8  72/6  37/6  37/7    

A. parhami 31/7  37/10  24/10  92/11  84/7  09/7  88/8  10/10  45/8  

A. nicolausi 61/6  53/5  71/4  00/7  68/6  35/5  19/5  28/4  94/6 53/9 

 

 در 100 استرپ بو  با ایتجزیه و تحليل خوشهنتایا 

ست شده ارائه 3 شکل  کوپرنيک  یضر آناليز نیا در. ا

 بين ارتباط بودن مناستتت  بيانگر که آمد دستتتتبه 67/0

شدیم هاداده سان. با شه آناليز نمودار برا  یهاگونه ،یاخو
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ند تقستتتيم گروه دوبه  Alburnoides جنس  که  شتتتد

A. nicolausi  وA. qanati  سا کیدر شه و جدا از   ریخو

 سهیمقا اینتا نيمورد مطالعه قرار گرفتند. همچن یهاگونه

 بين یداریمعن ارتباط هيچ ییجغرافيا فاصتتتله و ختیر

صله و یبررس مورد یهاگونه بدن شکل ختیر یالگوها  فا

 .(P>05/0) ها ندان ندادآن ییغرافياج

 

 مورد مطالعه Alburnoides جنس هایگونه بدن شکل ایخوشه آنالیز نمودار -3شکل 

 

 موقعيت دارای A. damghani گونهبراستتتان نتایا 

 باله قاعده وتر بدن و ستتاقه دمی عميق تر،شتتکمی پوزه

عمق  دارای A. namaki گونه. باشتتندمیتر کوتاه مخرجی

دی تر و طویل مخرجی باله قاعده ،بدن کمتر د شکاف آب

ساقه  و کمتر عمق بدنی نيز A. samiii گونه .است تروسيع

نهدارد.  دمی درازتر عده دارای A. holciki گو له قا  با

 سر و کمتربدن  عمق تر، ساقه دمی درازتر،طویل مخرجی

بدن و ساقه  A. idignensis گونهتر است. در نسبتاً کوچک

 و ترطویل مخرجی اندکی باله ، قاعدهترپهن دمی بستتيار

سبتاًسر شدمی ترکوچک ن شکل  با  A. coadi گونه(. 4)

  گونه. استتتت ترکوتاه دمی ستتتاقه و تردارای بدن عميق

A. eichwaldii ندتتان کمی هایتفاو  ميانگين شتتکل با 

 .A گونهاست.  ترساقه دمی اندکی عميق گونه این در. داد

tabarestanensis  نواحی درکمترنستتبتاً  بدندارای عمق 

پوزه  A. qanati گونه ستتر، تنه و ستتاقه دمی استتت. در

 تر، سرکوچکتر، قاعده باله پدتی و مخرجی کوتاهتر،کوتاه

 گونه است.و عمق بدن کمتر ای موقعيت خلفی باله سينه

A. nicolausi پوزهتر، ستتتر کوچک تر،بدن عميق دارای 

 و دمی ساقه تر،خلفی موقعيت در ایسينه باله تر،قدامی

عده له قا نه در. باشتتتنتدمی ترتاهمخرجی کو با   گو

A. parhami نستتتبتًا  بدن عمقاندکی درازتر،  ستتتر نيز

 (.4)شکل  تر و چدم درارای موقعيت قدامی استکوتاه



 1400تابستان  ،2، شماره 74ران، دوره یا یعيال ، مجله منابع طبيش 266

 

 

 با استفاده از شبکه تغییر شکل میانگین شکل با های مورد مطالعهگونه بدن شکل مقایسه -4شکل 

 

 بحث. 4
 و کنندیم ستیز دارانیجر یهاآب در خياطه انيماه
 فعال یشتتنا نيازمند خود یستتتیز ینيازها برآوردن یبرا

ستند سطه به گونه نیا ،همچنين. ه شتن وا  پهن بدنی دا
 از دارانیجر یهاآب ناحيه پالژیک در استتتتقرار ازمندين
 یهاستتتن  پدتتتت مرده یفضتتتا ای و هاگودال ليقب

براستتان . (Hoghoghi et al., 2015) استتت یارودخانه

، A. holcikiماهيان خياطه هایگونه، دستتت آمدهبه نتایا
A. qanati، A. samiii و A. tabarestanensi ستتتر دارای 
 دوکی و ترکدتتتيده بدنی و درازتر دمی ستتتاقه ،ترکوچک
بدنی دوکی شتتکل  یعنی بدن شتتکل این. هستتتند شتتکل
شکل ماهی عامگراعبه دتر  نوان یک  داهده در بي )قابل م
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 آزاد شنای طی در شدن شسته، برای اجتناب از ماهيان(
کارایی بيدتتتری  عمق کم نهرهای ستتریع هایجریان در
ستم (Barlow, 1961) دارد سي ست و در اکو های محل زی

 بدن. زیستتتتگاهی باالتری وجود داردها احتماالً تنوع آن

، A. damghani ،A. idigensisماهيان بزرگ ستتر با ترپهن
A. coadi  و  A. nioclausiمطالعه مورد هایحوضتتته در 

شی احتماالً  سریع مانور قابليت افزایش برای سازگاری از نا

 است بستر بزرگ هایسن  یا و گياهی هایپوشش بين در
(Langerhans et al., 2003; Mouludi-Saleh et al., 

2020b; Eagderi et al., 2021.) شنای در بدن شکل این 

 با هاییمحيط در غذا یافتن برای به عنوان مثال مداوم
یان ند موثر کمتر جر نه این اعضتتتای .هستتتت  در هاگو

 که ایرودخانه شکاف و هاگودال درون فوق هایرودخانه

 .داشتند حضور آرامتری جریان

که  تایا ندتتتان داد  فاو ن  بين بدن شتتتکل یهات

نه طهيخ یبررستتت مورد یهاگو يان ا  ليبه دل ماه
طاف حت ،یختیر یریپذانع ها تأثير ت  یمحيط یفاکتور
ست سان و (Guill et al., 2003) ا  نيز یقبل مطالعا  برا
ضا ستگاهی  دامنه گونه نیا یاع های در محل یمحدودزی

 همچنين ( وHoghoghi et al., 2015) پراکنش خود دارند
 هاگونه و باشتتدیم مدتتکل اريبستت هاهیآرا یختیر کيتفک
 یکيژنت هایداده و بردارینمونه گاهیجا براستتان دتتتريب

 بتتاشتتتتنتتدیمتت صيتتتدتتتتختت قتتابتتل)بتتارکتتدیتتنتت ( 
(Jouladeh Roudbar et al., 2015). عا   نيهمچن مطال

 ا يخصوص یبررس در( 2011و همکاران ) Esmaeili یقبل
شی  شمار شی و  ضه رودخانه  A. qanatiگونه انداز در حو

 کی در ییتنهابه مرودشتتتت تيجمع که کردند عنوانکر 
شه دکالن تيجمع دو از جدا و خو  .ندريگمی قرار زايب و م

Eagderi گونه یروبر( 2013) همکاران و A. eichwaldii 

 رودخانه دوشتتتاخه و ولمرود گرگانرود، رودخانه چهار در
دان دروديسف  از مطالعه مورد یهاتيجمع نيب که شد ن
 Haghighy وجود دارد. یداریمعن تفاو  بدن شکل لحاظ
 در مذکور گونه یختیر تنوع یرونيز ( 2015) همکاران و

نه خا گان یهارود ند انيب ريلم و رودکر  که داشتتتت

 19 و یشتتمارشتت صتتفت 8 در مطالعه مورد یهاتيجمع
 یبرخ یبررستت. دارند یداریمعن تفاو  یاندازشتت صتتفت

  اطتتهيتتخ یمتتاه تيتتجمع ستتتتاختتتار ا يتتخصتتتوصتتت
Alburnoides bipunctatus  یاصتتتل هایستتترشتتتاخهدر 

 سرشاخه و انيکسل سرشاخه) مازندران استان تاالر رودخانه

 دهندهندتتان 2018 همکاران، و Ahmadi توستتط( تجون
 صتتفت 7 و یستتنجختیر صتتفت 13 در داریمعن اختالف
 مطالعه در. بود ستتتگاهیا دو اطهيخ انيماه نيب یشتتمارشتت
Qojoqi کاران و عه یرو( 2019) هم طال  تنوع یبررستتت م

 Alburnoides cf. tabarestanensis اطهيخ یماه یختیر
 عنوان چدتتمهلی و آبادليت زاو، گل،نیزر یهارودخانه در

 در یاندازش صفا  به یشمارش صفا  عملکرد که کردند
 . بود نیيپتتا نستتتبتتت هتتاتيتتجمع نيب تفتتاو  انيتتب

Mousavi-Sabet و Heidari (2019) یبتتررستتتت در 
فاو   اطهيخ یماه تيجمع دو یشتتتناستتتختیر یهات
 دستنیيپا و باالدست در( Alburnoides samiii) یعيسم

 تيجمع زیتما ليدل که کردند عنوان چنان دروديسف سد
 تواندیم احتماالً ستتتد، دستتتتنیيپا و باالدستتتت انيماه

 یختیر یفاکتورها جهيدرنت و ستگاهیز بر سد اثر به مربوط
 انگريب قيتحق نیا یهاافتهی با راستتتاهم اینتا نیا. باشتتد
دان وجنس  نیا یهاگونه یختیر یریپذانعطاف تيقابل ن

 .باشدیمها باالی آن یاگونه درون تنوع دهنده
 زیاز تمتتا ییالگو چيه قيتحق نیا اینتتتاهمچنين 

 فاصتتتله ای کینزد یدتتتاوندیخوبر استتتان روابط  یختیر
 در( 2019) همکاران و Eagderi .نداد ندتتتان ییايجغراف
در  Alburnoides جنس یهاگونه یشتتناستتهیآرا یبررستت

 دازياکستت توکروميستت ژن 1 واحد ریز از استتتفاده با رانیا
COI دت در جنس نیا یرانیا یهاکردند که گونه بيان  ه
س شاخه صله نیدتريب و شوندیم یبندميتق  یکيژنت فا
K2P نه نيب نه یهانمو  زانيم نیترکم و A. samiii گو

  ،A. coadi، A. holciki یهتتاگتتونتته نيتتبتت  يتتتتترتتتبتته

A. parhami  وA. nicolausi نيمحاستتتبه شتتتد. همچن 
له ژنت نیدتتتتريب نه نيب یکيفاصتتت  و  A. qanati یهاگو

A. holciki یهتتاگونتته نيب نآمقتتدار  نیترکم و A. 

parhami  وA. holciki شه زيآنال اینتا. شد عنوان  یاخو
صفا  ریختی  سان   از یتعداد موارد یبرخ در چند هربرا

نه حاظ ازبه هم  کینزد یهاگو بارزا ل  هم کنار در را ییت
دخص مبن یالگو یول داد، قرار  یختیتطابق تنوع ر رب یم
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 این مسئله که نداد ارائه هاآن یداوندیو روابط خو هاگونه
این گونه به واستتطه پارامترهای  یریختپذیری تأثيربيانگر 
 مطالعه دربه عالوه . است  و نه روابط خویداوندیمحيطی 

ضر صل نیدتريب حا  زیدرجه تما عنوانبه سيماهالنوب فوا
 و A. nicolausi و A. holciki یهاگونه نيشتتتکل بدن ب

 A. samiii و A. tabarestani یهاگونه نيمقدار ب نیترکم
 .شد محاسبه
جهبه یک نتي يانتوان گيری کلی میعنوان  که  ب کرد 

ستتتنجی ریختنتایا این مطالعه عملکرد مناستتت  روش 
سبت به  سنتی و مطالعا  قبلی در های روشهندسی را ن

فاو  يان ت نهب  Alburnoidesهای جنس های ریختی گو

يد کرد قابليت تای کاربرد این روش را برای و  هرچند که 
سی آرایهمطالعا   دنهاد مینماید می تأیيدشنا گردد و پي

صفا  مطالعا  آرایه درکه  ضای این جنس از  سی اع شنا
 .استفاده شود یاستخوانی و مولکولی به جای صفا  ریخت
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