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 1گروه شیالت ،دانشكده علوم دامی و شیالت ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،مازندران
2دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بابل ،مازندران
نوع مقاله:

چکیده

پژوهشی

در تابستان سال  1393مطالعهای با هدف بررسی ویژگی های ریختی گونههههای جهس  Paracobitisدر
حوضه آبریز سیستان صورت گرفت .به این مسظور  60نمونه به صورت تصهادفی از قسهمتههای مختفه
دریاچه های چاه نیمه (زابل سیستان و بفوچستان) به وسیفه تور گوشگیر صید در محفول فرمالین تثبیت
و برای بررسی به آزمایشگاه مستقل شهد 37 .صهتت ریخهتسهسیی مطفهب بهه وسهیفه سهولی دیییتهال
اندازهگ یری و شش صتت شمارشی به وسیفه لوپ چشمی شمرده شد .همچسین  34صتت ریخت سهسیی
نسبی با تقسیم صتات ریخت سسیی مطفب بر طول استاندارد و طول سر محاسبه گردیهد .جتهت مقایسهه
ریختی نمونه ها صتات ریخت سسیی (مطفب و نسبی) و شمارشی به دست آمده تحت تحفیل مؤلتهههای
اصفی و متغیرهای سانونی قرار گرفتسد .با توجه به نتایج به دسهت آمهده حرهور دو گونهه  P. vignaiو P.
 rhadinaeaدر مساطب مورد مطالعه تایید گردید و طول سهبیف اول وجهود ففه و یها وهدد وجهود آن
اندازه دهان تعداد شعاع باله سیسه ای به وسوان صتات ریختی مساسب جتت تتکیه ایهن دو گونهه ارائهه
گردید .همچسین به نظر می رسد والوه بر دو گونه ذسر شده فرد ریختی متتهاوتی نیهز در بهین نمونهه هها
حرور دارد .بسابراین برای نتییه گیری بتتر و دقیبتر استتاده از نشانگرهای مولکولی پیشستاد گردید.
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تسوع ریختی
لوچ ماهیان
Paracobitis

سیستان

اغفب سگ ماهیان جویباری سه دارای تاج چربی ( )Crestبر روی ساقه دمی هستسد در قسمتهای مرسزی آسیا ویتساد خاورمیانهه
و چین یافت میشوند ( .)Freyhof et al., 2014از معروفترین جس های این گروه سگ ماهیان تاج دار  Paracobitisمیباشسد سه
پراسسش وسیعی در آبههای داخفهی ایهران دارنهد ( Coad, 2014; Jouladeh-Roudbar et al., 2015a; Jouladeh-Roudbar et al.,
 .)2015bبا توجهه بهه اسهساد موجهود  )1863( Bleekerمؤله جهس  Paracobitisاسهت و بهرای توصهی ایهن جهس از گونهه
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( Cobitis malapterura )=Paracobitis malapteruraبه وسوان گونه تیپ استتاده نمهوده اسهت (
 )2009( Prokofiev .)2014اورای این جس را مورد بررسی قرار داد و  13گونه از آن را به وسوان گونههای معتبر معرفی نمهود.
با گذشت زمان چتار گونه تشخیص داده شده بهوسیفه  Prokofievبه جس  Oxynoemacheilusمستقل و  P. macmahoniنیهز بهه
وسوان مترادف  P. rhadinaeaمعرفهی گردیهد ( .)Bânârescu and Nalbant, 1966; Kottelat, 2012; Freyhof et al., 2014هشهت
گونه باقیمانده در این جس شامل ( P. iranicaحوضه آبریز نم ایران) ( P. longicaudaحوضه آبریز آمودریا و هریرود آسیای
ایهران) و P.
مرسزی) ( P. malapteruraمحل تیپ نامعفهود احتمها ا حوضهه آبریهز نمه ) ( P. smithiحوضهه آبریهز تیگهری
 P. vignai P. rhadinaea boutanensisو ( P. ghazniensisاز حوضه آبریز هیرمسد افغانستان و ایران) بودند .پ از مهدتی پهسج
گونه دیگر از این جس با نادهای( P. basharensisحوضه آبریز سارون ]تیگری [ ایران) ( P. molaviiحوضه آبریز سهیروان و زاب
سوچ ] تیگری [ ایران) ( P. persaحوضه آبریز سر ایران) ( P. zabgawraensisحوضه آبریز زاب بزرگ ] تیگهری [ ایهران)
( P. atrakensisحوضه آبریز ساسپین ایران) ( P. hircanicaحوضه آبریز دریهای خهزر ایهران) توصهی و  P. iranicaبهه وسهوان
مترادف  P. malapteruraمعرفی گردید ( .)Freyhof et al., 2014در حال حاضر میموواا  13گونه از ایهن جهس معتبهر شهساخته
میشود و احتمال توصی گونههای دیگری از این جس نیز وجود دارد (.)Freyhof et al., 2014; Coad, 2014
مدت بسیار زیادی است سه ماهی شساسان جس  Paracobitisرا در حوضه آبریز سیستان مورد مطالعه قرار میدهسد ( Chaudhuri,
1910؛ Annandale and Hora, 1920؛ Berg, 1949؛ Bănărescu and Nalbant, 1995؛ Prokofiev, 2009 Coad, 1995؛ Freyhof
et al., 2014؛  )Mousavi-sabet et al., 2014سه نتییه این مطالعات مسیر به توصی سه گونهه )Nemacheilus )=P. rhadinaea
 N. macmahoni )=P. macmahoni) rhadineausو  P. vignaiاز این حوضه آبریز شده است .با بررسی دقیبتر مطالعهات انیهاد
شده به نظر میرسد دو نقیصه در اغفب آنتا مشترک باشد )1( :تعداد نمونههای مورد بررسی در اغفب موارد اندک بوده و ( )2اغفب
برای مطالعه از نمونههای موزهای استتاده شده سه به وفت قرارگیری طهو نی مهدت در مهواد نگتدارنهده سیتیهت خهود را از دسهت
دادهاند .والوه بر این به نظر میرسد سفیدهای شساسایی ارائه شده برای این جس نیز تهوان تتکیکهی زد را ندارنهد زیهرا در اغفهب
موارد محقب با استتاده از آنها قادر به شساسایی گونههای مورد نظر نمیباشد .همه این موارد باوه شهده تها شساسهایی و تتکیه
گونههای این جس همواره با چالش رو به رو باشد .بسابراین این مطالعه با هدف بررسی تتاوتهای ریختی و آرایهشساسی گونهههای
جس  Paracobitisدر حوضه آبریز سیستان با استتاده از روشهای ریخت شساختی سستی برای ارائه صتات قابل شساسایی آنتا بهه
اجرا درآمد.
Freyhof et al., 2014; Coad,

مواد و روشها

Mt = M (L / L0) b

سه در آن ) :M(tمقادیر استاندارد شده هر صتت ) :M(0طول صتت مشاهده شده  :Lمیانگین طول استاندارد بهرای سهل نمونهههها و
):L(0طول استاندارد هر نمونه و  :bضریب رگرسیونی بین ) LogM(0و ) Log L(0برای هر مسطقه مهی باشهد .وهالوه بهر انهدازهگیهری
صتتهای ریختسسیی مطفب  34ویژگی ریختسسیی نسبی نیز با تقسیم صتات ریخت سسیی مطفب بر طول اسهتاندارد و طهول
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برای انیاد این مطالعه در تابستان سال  1393تعداد  60نمونه از جس  Paracobitisاز قسمتهای مختف چهاه نیمهه (جهدول و
شکل  1سیستان و بفوچستان زابل) بهوسیفه تور گوشگیر (فاصفه گره تا گره 2سانتیمتهر) صهید در محفهول فرمهالین  10درصهد
تثبیت و برای بررسی به آزمایشگاه مستقل شد 37 .ویژگی ریخت سهسیی مطفهب بها اسهتتاده از سهولی دیییتهال بها دقهت 0/01
میفیمتر اندازهگیری ( )Jouladeh-Roudbar et al., 2014و به وسیفه فرمول زیر برای حذف اثرات اندازه ناهمسان استاندارد شهدند
).(Beacham, 1985
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سر (ویژگیهای موجود در سر ماهی نسبت به طول سر و ویژگیهای موجود در بدن مهاهی نسهبت بهه طهول اسهتاندارد) محاسهبه
گردید .ضریب تغییرات صتات ریختسسیی مطفب استاندارد شده نیز با استتاده از فرمول زیر محاسبه شد.
))C.Vp=100√ ((∑S2)/ (∑X2

سه در آن  :C.Vpضریب تغییرات  :S2واریان

ویژگی مورد مطالعه و  :X2مربع میانگین همان ویژگی مورد مطالعه است.

جدول  .1مختصات ایستگاههای نمونهبرداری در دریاچه های چاه نیمه سیستان و بفوچستان

محل نمونهبرداری

ورض جغرافیایی

طول جغرافیایی

چاه نیمه اول
چاه نیمه دود
چاه نیمه سود
چاه نیمه چتارد

"61°41'52

"30°49'56

"61°42'41

"30°47'47

"61°39'18

"30°46'02

"61°32'44

"30°48'23

تعداد سانال های حسی سر با استتاده از مدل تشریحی  )2009( Prokofievبه سم لوپ چشمی مورد شهمارش قهرار گرفهت .ههم
چسین والوه بر موارد ذسر شده شش ویژگی شمارشی شامل شعاعهای سخت باله پشتی شعاعهای نرد باله پشتی شعاعهای سخت
باله مخرجی شعاعهای نرد باله مخرجی شعاعهای باله سیسهای و شعاعهای باله شکمی نیز شمرده شد سه آخرین شهعاعههای نهرد
باله پشتی و مخرجی سه دارای پایه مشترک بودند  1/2در نظر گرفته شد.

شکل  .1موقعیت جغرافیایی
ایستگاههای نمونهبرداری در
مسطقه چاه نیمه سیستان و
بفوچستان

همچسین برای شساسایی نمونههای مورد مطالعهه از سفیهدههای ارائهه شهده در مطالعهات )1910( Chaudhuri
( Bănărescu )1949( Berg )1920و  Freyhof )2009( Prokofiev )1995( Nalbantو همکاران( Mousavi-sabet )2014و
همکاران ( )2014و  )2014( Coadاستتاده گردید .برای تعیین اختالف بین نمونههای مهورد مطالعهه در ههر یه از ویژگهیهها از
آزمون واریان ی طرفه ( )ANOVAو برای مقایسه میانگینها از آزمون دانکن استتاده شد .همچسین اندازهگیریهای اصالح شده
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ریخت سسیی مطفب ریخت سسیی نسبی و دادههای شمارشی جتت بررسی اختالف ریختی بین گهروهههای مهورد بررسهی تحهت
تحفیل مؤلتههای اصفی ( )Principal Component Analysisو تحفیل متغییرههای سهانونی  MANOVA/CVAقهرار گرفهت .نتهایج
تیزیه و تحفیل مؤلتههای اصفی به سم رسم نمودار به مسظور قرار دادن افراد در هر گروه مورد استتاده قرار گرفت .اجرای تیزیهه
تحفیلهای آماری در این مطالعه توسط نردافزارهای  PAST Ver2.17c SPSS Ver21و  Excel 2013انیاد شد.
نتایـج
طبب بررسیهای انیاد شده و با توجه به سفیدهای شساسایی ارائه شده توسهط  Annandale )1910( Chaudhuriو )1920( Hora
 Bănărescu )1949( Bergو  Freyhof )2009( Prokofiev )1995( Nalbantو همکاران ( Mousavi-sabet )2014و همکهاران
( )2014و  )2014( Coadسه فرد ریخت شساختی در بین نمونههای موجود مشاهده گردید سه فرد اول به گونه ( P. vignaiشهکل
 )2و فرد دود به ( P. rhadinaeaشکل  )3نسبت داده شد اما تعدادی از نمونهها با توجه به سفیهدههای موجهود شساسهایی نشهده و
تحت وسوان فرد نامشخص نادگذاری گردیدند (شکل  .)4در جدول  2نتایج تحفیل واریان

یه

طرفهه و آزمهون دانکهن بهرای 37

ویژگی ریخت سسیی مطفب و  34ویژگی ریخت سسیی نسبی آورده شده است .در ویژگیهای ریخت سسیی مطفب طهول سهبیف
اول و در ریخت سسیی نسبی حداقل ارتتهاع بهدن فاصهفه دو سهورا بیسهی و طهول سهبیف

اول دارای اخهتالف معسهیدار بودنهد

(.)P<0.05

شکلP. vignai .2

شکل .4فرد نامشخص
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جدول  .2میانگین و انحراف معیار (میفیمتر) و نتایج تحفیل واریان ی طرفه و آزمون دانکن برای ویژگیهای ریخت سسیی مطفب و نسبی نمونههای مورد
مطالعه (اوداد داخل پرانتز بیشیسه-سمیسه است)
صتات ریخت سسیی مطفب

صتت

صتات ریخت سسیی نسبی

P. vignai

فرد نامشخص

طول سل

202/12±16/36
)(171/54-222/96

197/58±18/28
)(160/14-216/58

204/33±17/52
)(149/11-231/09

طول استاندارد

175/33±15/63
)(145/25-195/58

170/73±16/48
)(134/83-185/36

177/22±15/32
)(128/62-198/65

طول چسگالی

198/53±16/21
)(168/22-219/47

193/67±18/17
)(156/93-213/11

84/84±7/98
)(69/89-94/81

82/9±8/66
)(62/26-90/42

طول پیش پشتی

P. rhadinaea

P

 P. vignaiفرد نامشخص

P. rhadinaea

P

0/74

199/77±18/98
)(134/37-230/43

0/20

1/13±0/01
)(1/12-1/16

1/13±0/02
)(1/11-1/16

1/13±0/02
)(1/04-1/16

0/42

86/42±7/11
)(63/38-96/56

0/67

0/48±0/01
)(0/46-0/5

0/48±0/02
)(0/46-0/51

0/49±0/01
)(0/46-0/51

0/45

95/12±7/84

91/27±11/25

94/26±9/33

)(78/82-104/22

)(65/89-102/06

)(65/61-110/79

0/21

0/54±0/02

0/53±0/02

0/53±0/02

)(0/52-0/58

)(0/49-0/56

)(0/5-0/56

93/37±9/08
)(78/43-104/77

90/68±7/91
)(73/23-97/63

94/65±7/78
)(71/57-110/18

0/71

0/53±0/02
)(0/49-0/56

0/53±0/02
)(0/51-0/55

0/53±0/02
)(0/5-0/56

0/91

86/01±6/52
)(78/82-96/7

83/05±9/5
)(64/46-97/59

84/71±8/93
)(56/08-99/77

0/10

0/49±0/03
)(0/46-0/54

0/49±0/02
)(0/46-0/53

0/48±0/02
)(0/44-0/52

0/13

131/55±11/82
)(110/16-146/21

127/25±12/37
)(100/34-136/65

133/18±10/57
)(97/8-148/51

0/22

0/75±0/01
)(0/73-0/76

0/75±0/01
)(0/73-0/77

0/75±0/01
)(0/72-0/77

0/38

مخرجی

46/58±2/97
)(42/89-51/28

45/56±4/49
)(37/74-54/06

45/69±5/29
)(31/52-52/88

0/06

0/27±0/02
)(0/25-0/3

0/27±0/02
)(0/25-0/29

0/26±0/01
)(0/22-0/28

0/06

حداسثر ارتتاع بدن

29/07±1/98
)(26/31-32/78

28±3/54
)(19/42-31/17

29/07±2/54
)(21/96-36/42

0/84

0/17±0/01
)(0/15-0/19

0/16±0/02
)(0/14-0/2

0/16±0/01
)(0/14-0/19

0/75

طول پ

پشتی

طول پیش شکمی
طول پ

شکمی

طول پیش مخرجی
طول پ

a

ab

0/32

b

ارتتاع تیغه چربی

4/89±1/02
)(3/52-6/61

4/49±0/82
)(3/14-5/58

4/38±0/9
)(2/95-6/37

0/27

0/03±0/01
)(0/02-0/04

0/03±0/01
)(0/02-0/03

0/02±0/01
)(0/02-0/04

0/19

طول تیغه چربی

59/05±2/57
)(54/67-63/38

56/89±5/18
)(46/82-64/2

57/2±6/65
)(39/7-68/6

0/10

0/34±0/03
)(0/31-0/39

0/33±0/02
)(0/31-0/35

0/32±0/02
)(0/26-0/35

0/10

9/19±2/06
)(7/2-13/12

8/35±1/48
)(5/97-11

8/26±0/99
)(6/22-10/24

0/13

0/05±0/02
)(0/04-0/09

0/05±0/01
)(0/04-0/07

0/05±0/01
)(0/04-0/06

0/14

طول ساقه دمی

23/73±3/04
)(20/32-29/26

22/53±2/82
)(20/04-28/78

23/69±3/15
)(14/79-28/78

0/88

0/13±0/01
)(0/12-0/15

0/13±0/01
)(0/11-0/16

0/13±0/01
)(0/1-0/16

1/00

طول انتتای باله پشتی تا دمی

66/48±4/85
)(57/15-71/61

63/96±7/17
)(52/54-72/57

66/68±7/76
)(43/38-79/38

0/86

0/38±0/02
)(0/35-0/41

0/37±0/02
)(0/33-0/39

0/38±0/02
)(0/34-0/46

0/76

ارتتاع باله پشتی

25/05±2/4
)(21/9-28/72

23/45±3/36
)(15-26/01

24/86±2/61
)(18/43-29/53

0/50

0/14±0/03
)(0/12-0/2

0/14±0/01
)(0/11-0/16

0/14±0/01
)(0/11-0/16

0/65

طول باله مخرجی

19/37±1/99
)(17/35-23/21

18/42±2/63
)(14/12-22/35

19/85±2/43
)(15/06-24/16

0/54

0/11±0/02
)(0/09-0/16

0/11±0/02
)(0/09-0/14

0/11±0/01
)(0/09-0/14

0/76

طول باله دمی

27/5±2/38
)(23/5-31/54

27/47±2/32
)(25/11-31/22

26/98±2/65
)(19/43-32/44

0/29

0/16±0/03
)(0/13-0/22

0/16±0/02
)(0/14-0/19

0/15±0/01
)(0/12-0/17

0/25

طول باله سیسهای

22/58±1/43
)(20/44-25/03

22/76±2/37
)(18/85-26/4

23/03±1/87
)(18/4-26/85

0/88

0/13±0/02
)(0/1-0/17

0/13±0/02
)(0/12-0/17

0/13±0/01
)(0/11-0/14

0/79

طول باله شکمی

21/2±1/51
)(19/74-24/05

20/61±2/17
)(16/21-23/7

20/86±1/85
)(16/71-24/46

0/56

0/12±0/02
)(0/11-0/17

0/12±0/01
)(0/11-0/14

0/12±0/01
)(0/11-0/13

0/32

طول قاوده باله پشتی

22/01±1/36
)(20/07-24/05

20/9±2/44
)(15/75-24/41

21/03±2/13
)(16/05-24/51

0/12

0/13±0/01
)(0/12-0/16

0/12±0/01
)(0/11-0/15

0/12±0/01
)(0/1-0/13

0/06

طول قاوده باله مخرجی

14/78±1/75
)(12/38-17/52

15/18±1/38
)(13/23-17/76

14/68±2/37
)(9/83-19/27

0/38

0/09±0/02
)(0/07-0/12

0/09±0/01
)(0/07-0/11

0/08±0/01
)(0/06-0/1

0/48

طول سر

41/24±3/47
)(35/35-45/18

40/34±3/76
)(31/29-43/3

42/1±4/67
)(30/31-54/37

0/94

ارتتاع سر

19/78±1/01
)(17/72-21/21

18/89±2/61
)(14/67-24/56

19/38±1/9
)(15/14-23/41

0/67

فاصفه مخرج تا باله مخرجی
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0/47±0/05
)(0/43-0/59

0/46±0/04
)(0/39-0/54

0/38
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حداقل ارتتاع بدن

15/8±1/24
)(14/24-17/54

14/68±1/81
)(10/91-16/82

15/02±1/74
)(10/57-17/92

0/11

0/09 ±0/01
)(0/08-0/12

0/09 ±0/01
)(0/08-0/11

0/08 ±0/01
)(0/07-0/09

0/03

دانشگاه هرمزگان

دوره  ،5شماره  ،4بـهار 1395

مجله بوم شناسی آبزیان

جدول ( .2ادامه)
ورض سر

29/95±3/58
)(23/73-34/58

28/81±3/33
)(23/27-34/56

30/2±3/27
)(22/48-36/23

0/93

0/73±0/05
)(0/64-0/8

0/72±0/06
)(0/59-0/8

0/72±0/04
)(0/63-0/86

0/89

طول پیش چشمی

18/58±1/68
)(15/61-20/74

18/08±1/95
)(13/69-20/89

18/33±2/02
)(13/36-21/63

0/47

0/45±0/02
)(0/42-0/5

0/45±0/02
)(0/41-0/5

0/44±0/02
)(0/36-0/46

0/07

24/58±1/32

23/7±2/43

24/56±2/39

)(22/71-26/78

)(19/09-26/71

)(18/09-28/13

0/83

0/6±0/04

0/59±0/03

0/59±0/02

)(0/55-0/66

)(0/54-0/64

)(0/5-0/63

3/5±0/32
)(3/1-3/98

3/11±0/42
)(2/57-3/76

3/3±0/56
)(2-4/51

0/25

0/09±0/01
)(0/07-0/1

0/08±0/01
)(0/06-0/09

0/08±0/01
)(0/05-0/1

فاصفه میان دو چشم

11/51±1/38

10/6±0/95

11/01±1/28

)(8/83-13/14

)(8/87-11/67

)(8/22-13/86

0/16

0/28±0/03

0/26±0/02

0/26±0/02

)(0/25-0/35

)(0/23-0/29

)(0/22-0/29

0/10

قطر لب

9/31±1/68
)(6/18-10/76

8/94±0/72
)(7/76-9/85

9/49±1/38
)(5/92-12/07

0/98

0/23±0/03
)(0/17-0/26

0/22±0/02
)(0/19-0/25

0/23±0/02
)(0/19-0/27

0/88

چشمی

طول پ
قطر چشم

ارتتاع دهان

12/75±1/42

12/67±2/24

12/78±1/62

)(9/68-14/4

)(8/81-16/19

)(8/24-15/39

ورض دهان

15/13±1/29
)(12/54-16/87

14/39±1/71
)(11/67-17/97

15/12±1/72
)(11/19-18/13

0/79

فاصفه دو سورا بیسی

8/57±1/42
)(7/04-11/25

8/02±2/28
)(4/48-12/64

8/17±1/35
)(5/04-11/75

0/66

0/21±0/04
)(0/17-0/3

طول سبیف

اول

11/36a±1/7
)(9/46-14/8

9/72ab±1/89
)(6/82-13/28

9/73b±2/01
)(5/43-14/5

0/03

0/28a±0/05
)(0/23-0/4

طول سبیف

دود

9/65±2/67
)(6/75-15/7

9/11±2/4
)(6/62-13/69

8/13±1/58
)(3/83-11/3

0/06

طول سبیف

سود

9/22±1/7

8/31±1/66

8/26±1/74

)(7/59-12/49

)(6/26-11/35

)(4/56-12/01

0/12

76/58±20/78
)(39/14-102/63

70/13±17/94
)(31/23-86/66

79/72±17/39
)(36/07-111/54

15/76

16/87

17/13

وزن
ضریب

تغییرات C.Vp

0/71

0/51
0/17

0/31±0/02

0/31±0/05

0/3±0/02

)(0/27-0/35

)(0/28-0/41

)(0/26-0/33

0/37±0/03
)(0/33-0/41

0/36±0/04
)(0/32-0/43

0/36±0/02
)(0/3-0/41

0/78

0/2±0/05
)(0/14-0/3

0/2±0/03
)(0/13-0/3

0/65

0/24ab±0/04
)(0/2-0/32

0/23b±0/04
)(0/14-0/32

0/01

a

0/24 ±0/08
)(0/16-0/42

ab

0/45

b

0/23 ±0/06
)(0/16-0/36

0/19 ±0/03
)(0/1-0/28

0/04

0/23±0/05

0/21±0/05

0/19±0/03

)(0/18-0/34

)(0/16-0/3

)(0/14-0/25

0/08

12/93

11/10

13/13

با استتاده از روش تیزیه به مؤلتههای اصفی ( )PCAاز ترسیب خطی  37ویژگی ریخت سسیی مطفب و  34ویژگهی ریخهتسهسیی
نسبی واملهایی بهوجود آمد (جدول  )3سه ویژگیهای خاصی از ارتباط صتات را نشان میدهسد .در ویژگیههای مطفهب طهول بالهه
مخرجی طول باله سیسهای طول پ چشمی ورض دهان و در ویژگی نسبی ارتتاع باله پشتی و طول بالهه شهکمی در وامهل اول
دارای ضرایبی با تر از  0/75بودند.
جدول  .3مقادیر ویژه درصد واریان

و ووامل استخراجی صتات ریخت سسیی صتات نسبی و مطفب نمونههای مورد مطالعه

صتات ریخت سسیی نسبی
درصد تیمعی

مقدار ویژه

درصد واریان

درصد تیمعی

1

8/775

24/376

24/376

5/8

17/059

17/059

2

4/879

13/554

37/93

4/76

13/999

31/058

3

3/256

9/045

46/974

3/191

9/387

40/444

4

2/404

6/678

53/652

3/13

9/206

49/651

5

2/204

6/123

59/775

2/416

7/107

56/757

6

2/142

5/95

65/724

1/767

5/197

61/955

7

2/075

5/764

71/489

1/661

4/884

66/839

8

1/787

4/963

76/452

1/601

4/707

71/546

1/402

4/125

75/671

9
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وامل

مقدار ویژه

درصد واریان

صتات ریخت سسیی مطفب

جوالده رودبار و همکاران

بررسی ویژگیهای ریختی سمپفک

...Paracobitis Bleeker, 1863

ترسیم پراسسش نقطهای نمونههای مورد مطالعه بر اساس فاستورهای اول و دود به دست آمده از آزمون  PCAصتات ریخت سهسیی
مطفب نشان داد سه نمونههای مورد بررسی همپوشانی با یی با یکدیگر داشته و از یکدیگر قابل تتکی نیستسد (شکل  )5اما آزمون
 CVAنتایج متتاوتی نشان داد و نمونههای مورد مطالعه را به سه گروه میزا تقسیم سرد (شکل .)6

P. vignai

P. vignai

فرد نامشخص

فرد نامشخص

P. rhadinaea

P. rhadinaea

شکل  .6پراسسش نقطهای جمعیتها بر اساس فاستورهای اول و
دود آزمون ( CVAریخت سسیی صتات مطفب)

شکل  .5پراسسش نقطهای جمعیتها بر اساس فاستورهای اول
و دود آزمون ( PCAریخت سسیی صتات مطفب)

آزمهون  PCAو CVA

همچسین ترسیم پراسسش نقطهای نمونههای مورد مطالعه بر اساس فاستورهای اول و دود بهه دسهت آمهده از
صتات ریخت سسیی نسبی نیز نتاییی مانسد صتات ریخت سسیی مطفب را از خود نشان داد و نمونهههها در آزمهون  PCAتتکیه
نشده (شکل  )7و در آزمون  CVAبه سه گروه میزا تتکی شدند (شکل .)8

فرد نامشخص

فرد نامشخص

P. rhadinaea

P. rhadinaea

شکل  .7پراسسش نقطهای جمعیتها بر اساس فاستورهای اول و
دود آزمون ( PCAریختسسیی صتات نسبی)

شکل  .8پراسسش نقطهای جمعیتها بر اساس فاستورهای اول و
دود آزمون ( CVAریختسسیی صتات نسبی)

69

] [ Downloaded from jae.hormozgan.ac.ir on 2023-01-07

P. vignai

P. vignai

دانشگاه هرمزگان

دوره  ،5شماره  ،4بـهار 1395

مجله بوم شناسی آبزیان

نتایج حاصل از بررسی ویژگیهای شمارشی در جدول  4ارائه گردیده است مطابب نتایج شعاع باله سیسهای در بین نمونههای مهورد
مطالعه شده دارای تتاوت معسیدار است ( .)P<0.05تمامی نمونهههای مستسهب بهه  P. vignaiدارای  10شهعاع در بالهه سهیسهای و
 P. rhadinaeaدارای  11تا  12شعاع (اغفب  )11در باله سیسهای بودند همچسین در فرد نامشخص  10-1/2شعاع مشاهده گردید.
ترسیم پراسسش نقطهای نمونههای مورد مطالعه بر اساس فاستورهای اول و دود به دست آمده از آزمون  CVAصتات شمارشهی نیهز
نتاییی مانسد آزمون های ریخت سسیی ارائه نموده و نمونهها به سه گروه میزا تتکی شدند (شکل .)9
جدول  .4میانگین و انحراف معیار (میفیمتر) و نتایج آنالیز واریان ی طرفه و آزمون دانکن برای ویژگیهای شمارشی نمونههای مورد مطالعه
(اوداد داخل پرانتز بیشیسه-سمیسه میباشد)
ویژگی

P. vignai

فرد نامشخص

P. rhadinaea

3/9±0/4
()3-4
7/5±0
()7/5-7/5
3±0/2
()2-3
5/5±0
()5/5-5/5
10b±0
()10-10
8±0
()8-8

3/8±0/7
()2-4
7/5±0
()7/5-7/5
3±0/2
()2-3
5/4±0/2
()5-5/5
10/5ab±0
()10/5-10/5
8±0
()8-8

3/8±0/6
()2-4
7/5±0
()7/5-7/5
3±0/2
()2-3
5/4±0/2
()5-6
11/1a±0/2
()11-12
8±0/3
()7-9

شعاع سخت باله پشتی
شعاع نرد باله پشتی
شعاع سخت باله مخرجی
شعاع نرد باله پشتی
شعاع باله سیسهای
شعاع باله شکمی

P
0/87
0/77
0/71
0/00
1/00

P. vignai

فرد نامشخص
P. rhadinaea

نتایج بررسی سانالهای حسی سر در جدول  5ارائه گردیده است مطابب نتایج و تعداد سانالهای حسی در اغفهب نمونههههای مهورد
مطالعه بسیار به یکدیگر نزدی است (شکل های  11و  )12ولی به نظر میرسد  P. rhadinaeaدر تمامی ویژگیهای بررسی شهده
دارای میانگین با تری است .البته ذسر این نکته حائز اهمیت است سه در برخی نمونهها مسافذ سانالهای حسی سر دارای پراسسدگی
غیروادی بودند (شکل  )10سه در مغایرت با مدل معرفی شده توسهط  )2009( Prokofievاسهت بسهابراین ایهن نمونهههها از لحهاظ
سانالهای حسی مورد بررسی قرار نگرفتسد.
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شکل  .9پراسسش نقطهای جمعیتها بر
اساس فاستورهای اول و دود آزمون
( CVAویژگیهای شمارشی)

...Paracobitis Bleeker, 1863

جوالده رودبار و همکاران

بررسی ویژگیهای ریختی سمپفک

 نمونه ای از پراسسش.10 شکل
غیروادی مسافذ حسی روی سر
P. vignai گونه

 موقعیت قرارگیری سانالهای.11 شکل
:D  وA حسی سر تیپ نامشخص
:C Canalis supraorbitalis
:B Comissura supratemporalis
 با چشم:E Canalis infraorbitalis
 مدل:F  قابلرؤیت نبودCPM غیرمسفح
معرفی شده سانالهای حسی سر جس
Prokofiev  برگرفته ازParacobitis
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)2009(

 میانگین± و فرد نامشخص در مساطب مورد مطالعه انحراف معیارP. vignai P. rhadinaea  شمارش سانالهای حسی سر نمونههای.5 جدول
.)سمیسه-(بیشیسه
CSO

CST

CPM

CIO

7/92±1/69
)7-9(
6/52±0/91
)6-8(
7/44±1/37
)7-8(

4/92±1/09
)4-6(
4/53±1/63
)4-6(
3/63±2/08
)3-5(

10/97±1/62
)9-11(
10/83±0/15
)9-10(
10/59±1/06
)9-11(

17/43±2/32
)15-19(
16/95±3/12
)14-20(
16/46±2/85
)15-18(

گونه
P. rhadinaea

فرد نامشخص
P. vignai

:CPM Comissura supratemporalis :CST Canalis infraorbitalis:CIO Canalis supraorbitalis :CSO
Canalis praeoperculo– mandibularis
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:B Comissura supratemporalis :C Canalis supraorbitalis :D  وA P. rhadinaea  موقعیت قرارگیهری سانهالههای حسهی سهر گونهه.12شکل
 برگرفتهه ازParacobitis  مدل معرفهی شهده سانهالههای حسهی سهر جهس:F Canalis praeoperculo–mandibulari :E Canalis infraorbitalis
.)2009( Prokofiev

C

B
P. rhadinaea :C  فرد نامشخص و:B P. vignai :A  فرد سر.13شکل
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بررسی ویژگیهای ریختی سمپفک

B

...Paracobitis Bleeker, 1863

A

شکل  .14نمای فف

 :Aتیپ نامشخص و P. rhadinaea :B

P.

همچسین تمامی نمونهها از لحاظ پوشش فف موردبررسی قرار گرفتسد سه با توجه به نتایج به دست آمهده تمهامی نمونههههای
 rhadinaeaو تیپ نامشخص دارای فف بودند اما نمونههای  P. vignaiفاقد فف بودند (شکل.)13
بحث
با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون واریان

ی

طرفه تحفیل مؤلتههای اصفی و تحفیل متغیرهای سانونی ویژگیههای ریخهت

سسیی (نسبی و مطفب) و شمارشی سه تیپ مختف ریختی از جس

 Paracobitisدر مساطب مورد مطالعه شساسایی گردید سهه بها

توجه به سفیدهای شساسهایی موجهود ( Annandale )1910( Chaudhuriو )1949( Berg )1920( Hora

 Bănărescuو Nalbant

( Freyhof )2009( Prokofiev )1995و همکاران ( Mousavi-sabet )2014و همکهاران ( )2014و  )2014( Coadاز سهه فهرد
موجود دو گونه  P. vignaiو  P. rhadinaeaتشخیص داده شد ولی تیپ دیگر با توجه به سفیهدههای موجهود شساسهایی نگردیهد بهه
همین سبب در این مطالعه تحت وسوان تیهپ نامشهخص نهادگهذاری گردیهد .بها بررسهی نتهایج آزمهون دانکهن بهرای ویژگهیههای
ریختشساسی مطفب و نسبی میتوان این چسین بیان نمود سه ویژگیهای ریختی سه تیپ شساسایی شده بسیار بهه یکهدیگر شهبیه
است .گواه این امر ودد اختالف معسیدار بین  36ویژگی ریخت شساسی مطفب و  31ویژگی ریخت سسیی نسبی است اما در برخهی
و در ویژگیهای ریخت سسیی نسبی حداقل ارتتاع بهدن طهول سهبیف

اول و طهول سهبیف

دود دارای اخهتالف معسهیدار بهود

()P<0.05
به وفت نزدیکی و شباهت ویژگیهای ریخت سسیی نمونههای مورد مطالعه همپوشانی نسبتاا با یی در نمودار نتهایج

آزمهون PCA

صتات ریخت سسیی (مطفب و نسبی) جمعیتها مشاهده گردید؛ به گونهای سه نمونههای مستسب به ههر گونهه از یکهدیگر تتکیه
نشدند .اما نتایج آزمون  CVAتا حدود زیادی متتاوت بود زیرا نمونههای مورد بررسی به سه گهروه میهزا تتکیه

شهدند .بهه نظهر

میرسد وفت این امر سختگیری سمتر آزمون  CVAدر جدا نمودن جمعیتها نسبت بهه آزمهون  PCAباشهد .پهیش از ایهن نیهز
 Turanو همکاران ( )2006و  Jouladeh-Roudbarو همکاران ( )2014نتایج مشهابتی را بهه دسهت آوردنهد .در میمهوع مهیتهوان
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موارد اختالفاتی با یکدیگر دارند سه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد .در ویژگیهای ریخت شساسی مطفب تستا طول سهبیف

اول
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استسباط نمود سه از بین ویژگیهای ریخت سسیی مورد مطالعه طول سبیف

دوره  ،5شماره  ،4بـهار 1395

اول میتوانهد بهه وسهوان سفیهدیتهرین ویژگهی بهرای

شساسایی  P. vignaiاز  P. rhadinaeaو تیپ نامشخص به حساب بیاید .فارغ از نتایج آزمونهای آمهاری نیهز در یه
سطحی نمونههای مستسب به  P. vignaiحتی با وجود اندازه سوچ تر دارای سبیف های (به ویژه سبیف

نگهاه سفهی و

اول) بفسدتر و قطورتری

نسبت به  P. rhadinaeaو تیپ نامشخص بودند سه باو شساسایی راحت آنتا گردید.
بهها توجههه بههه مطالعههات  Annandale )1910( Chaudhuriو  Bănărescu )1949( Berg )1920( Horaو )1995( Nalbant
 Freyhof )2009( Prokofievو همکههاران ( Mousavi-sabet )2014و همکههاران ( )2014و  )2014( Coadو بههازخوانی شههرح
توصی نمونههای ) N. rhadineaus )=P. rhadinaeaو  P. vignaiشباهتهای بسیار زیادی بین این دو گونه مشهاهده گردیهد بهه
نحوی سه در اغفب ویژگیهای ریخت شساختی ذسر شده از قبیل محل قرارگیری باله پشتی شکل دهان قطر چشم فرد تاج چربهی
و الگوی رنگی دارای همپوشانی هستسد ولی  Nalbantو  )1998( Biancoمعتقدند  P. vignaiدر دو ویژگی بهدنی وهاری از ففه

و

باله دمی ومیقاا دوشاخه با  P.rhadineausدارای تتاوت است نامبردگان ایهن دو ویژگهی را بهه وسهوان ویژگهیههای سفیهدی بهرای
شساسایی اینگونه برشمردند.
در هیچ ی

از نمونههای بررسی شده این پژوهش نمونهای با باله دمی ومیقاا دو شاخه (مانسد شکل  )15مشاهده نشد .اغفب نمونه-

ها باله دمی سامالا صاف داشته و یا دارای فرورفتگی جزئی بودند .در برخی موارد سه به نظر میرسید نمونهای دارای باله دمی نسهبتاا
دو شاخه است وقتی از لحاظ پوشش فف

مورد بررسی قرار میگرفت فف ها در آن رؤیت میگردید سهه ایهن امهر در مغهایرت بها

توصی گونه  P. vignaiاست (توصی سسسدگان  Nalbantو  )1998( Biancoاینگونه را فاقهد ففه
نمونههایی فاقد فف

مهیدانسهد) .از طرفهی دیگهر

در بین تیپهای مورد بررسی وجود داشت سه در آنتا باله دمی سامالا صاف بهود سهه ایهن نیهز در مغهایرت بها

توصی گونه  P. vignaiاست در میموع به نظر میرسد شکل باله دمی صتت قابل اتکهایی بهرای تتکیه

دو گونهه  P. vignaiو

 P. rhadinaeaاز یکدیگر نیستسد.

در مطالعههات  Annandale )1910( Chaudhuriو  Bănărescu )1949( Berg )1920( Horaو )1995( Nalbant

Prokofiev

( Freyhof )2009و همکاران ( Mousavi-sabet )2014و همکاران ( )2014و  )2014( Coadفهرد تهاج چربهی نیهز مهورد بحه
قرارگرفته و از آن به وسوان ویژگی سفیدی در شساسایی دو گونه  P. vignaiو  P. rhadinaeaیاد شده است .با توجه به بررسیههای
انیاد شده به نظر میرسد  P. rhadinaeaدارای تاج چربی بفسدتر و برآمدهتری (گسبدی شکل) نسبت بهه  P. vignaiباشهد ولهی در
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شکل  .15نمونه تیپ  Paracobitis vignaiاقتباس از  Nalbantو )1998( Bianco
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بررسی ویژگیهای ریختی سمپفک

نمونههای نابالغ و سوچ تر این تتاوت محسوس نیست و نمیتوان از فرد تاج چربی برای تتکی

...Paracobitis Bleeker, 1863

جمعیتها استتاده سرد .امها تیهپ

نامشخص از لحاظ فرد تاج چربی سامالا با دو گونه  P. vignaiو  P. rhadinaeaمتتاوت است تاج چربی ایهن تیهپ تقریبهاا تحفیهل
رفته و به شکل ی

چین پوستی سوتاه درآمده است سه این ویژگی باو ستولت تتکی

این فهرد از

 P. vignaiو P. rhadinaea

گردیده است .در میموع با توجه به توضیحات ارائه شده به نظر میرسهد فهرد تهاج چربهی بهرای تتکیه

سهردن نمونههههای بهالغ

 P. vignaiو  P. rhadinaeaنسبتاا مساسب باشد اما این ویژگی برای نمونههای نابالغ تقریباا بیساربرد است.
نمونههای مورد مطالعه از لحاظ شکل دهان نحوه قرارگیری سبیف ها و لب نیز مورد بررسی قرار گرفتسهد (شهکل  B A :13و .)C
اگرچه نتایج آزمون واریان

ی

طرفه تتاوت معسیداری را در اندازه دهان در بین نمونههای مورد مطالعه از خود نشان نهداد امها در

بررسیهای ظاهری صورت گرفته به نظر میرسید در شرایط برابری طول اسهتاندارد نمونهههها انهدازه شهکاف دههان در
نسبت به  P. rhadinaeaو تیپ نامشخص سوچ تر است .والوه بر اندازه سوچ

P. vignai

دهان لبهای شیاردار و سبیف های قطورتر و بها

طول بیشتری نیز میتواند متمایزسسسده  P. vignaiاز  P. rhadinaeaو تیپ نامشهخص باشهد P. rhadinaea .نیهز از لحهاظ طهول
سبیف

و فرد قرارگیری آن شبیه به تیپ نامشخص است اما لبهای فاقد شیار لولهای وجه تمایز تیپ نامشخص با

P. rhadinaea

است.
نتایج ویژگیهای شمارشی نیز همچون ویژگیهای ریخت سسیی بیانگر شباهت فراوان این صتات در بین نمونهههای مهورد بررسهی
است .از بین شش ویژگی شمارشی مورد مطالعه تستا ویژگی شعاع باله سیسهای در بین نمونهها دارای تتاوت معسهیدار بهود .تمهامی
نمونههای  P. vignaiدارای  10شعاع  P. rhadinaeaدارای  11تا  12شعاع (اغفب  )11و نمونههای مستسب به تیهپ نهامشهخص
نیز دارای  10-1/2شعاع در باله سیسهای بودند .به نظر میرسد شعاع باله سیسهای صتت مساسبی برای جداسهازی نمونههههای مهورد
مطالعه باشد.
بر اساس مطالعات  )2009( Prokofievسانالهای حسی سر در جهس

 Paracobitisشهامل چتهار سانهال اصهفی

(CSO) Canalis

 (CIO) Canalis infraorbitalis (CST) Comissura supratemporalis supraorbitalisو Canalis praeoperculo–mandibulari

) (CPMاست سه شمارش مسافذ موجود بر روی این سانالها از ویژگیهای متم شمارشی این جس

بهحساب میآیهد .بها توجهه بهه

نتایج به دست آمده (جدول  )5تعداد مسافذ موجود روی این سانالها در نمونههای مورد مطالعه بسیار به یکدیگر نزدی

بهوده و در

اغفب موارد دارای همپوشانی میباشد اما به نظر میرسد میانگین تعداد مسافذ سانهالههای حسهی در  P. rhadinaeaاز  P. vignaiو
چشم غیرمسفح بهراحتی دیده شوند .اما ذسر این نکته نیز حائز اهمیت است سه در بررسی صورت گرفته حدود  40نمونه (شامل هر
سه فرد شساساییشده) دارای پراسسدگی غیروادی مسافذ سانالهای حسی روی سر بودندسه با

توجهه بهه مهدل ترسهیمی Prokofiev

( )2009در دستهبسدی هیچسداد از چتار سانال حسی  CIO CST CSOو  CPMقرار نمیگرفتسهد .البتهه شهاید در برخهی مهوارد
بتوان نمونههایی را یافت سه نحوه قرارگیری مسافذ روی سانالهای حسی با مدل ارائه شهده توسهط  )2009( Prokofievهمخهوانی
داشته باشد اما در سایر موارد پراسسش غیروادی این مسافذ باو سردرگمی محقب در شهمارش آنهها مهیشهود .بسهابراین بهه نظهر
میرسد تعداد مسافذ سانالهای حسی سر ویژگی قابل اتکایی برای جداسازی جمعیتها نباشد زیرا وفیرغم همپوشانی وهددی دارای
پراسسدگی غیروادی نیز هستسد.
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 Paracobitisمورد استتاده قرارگرفتهه

الگوی رنگی بدن نیز در بسیاری از مواقع برای شساسایی سگ ماهیان جویباری بهویژه جس

است .با توجه به بررسیهای انیاد شده به نظر میرسد  P. rhadinaeaو  P. vignaiاز لحاظ الگوی رنگی شبیه به یکدیگر میباشسد؛
به طوریکه هر دو گونه دارای لکههای نسبتاا بزرگ تیره بهویژه در انتتای بدن هستسد امها تیهپ نهامشهخص از لحهاظ الگهوی رنگهی
متتاوت به نظر میرسد زیرا در این تیپ بدن فاقد لکههای بزرگ بوده و لکه های سوچ
همانطور سه در مقدمه نیز اشاره گردیهد تهاسسون سهه گونهه از جهس

در سرتاسر بدن پراسسده شدهاند.

 Paracobitisشهامل

Paracobitis vignai Nalbant and

( Nemacheilus macmahoni Chaudhuri, 1910 Bianco, 1998شهکل  )16و  Nemachilus rhadinaeus Regan, 1906از حوضهه
آبریز سیستان توصی شده است .البته زد به ذسر ست سهه بها مطالعهات  Bănărescuو  )1995( Nalbantو  )1995( Coadگونهه
 Nemacheilus macmahoniاز درجه اوتبار ساقط و به وسوان مترادف  P. rhadinaeaدر نظر گرفته شد .همهواره در مهورد محهل
تیپ دو گونه  N. macmahoniو ) N. rhadinaeus )=P. rhadinaeaاختالف نظر وجود داشته است زیهرا در توصهی اولیهه محهل
تیپ " "affluents of the Helmandذسر گردیده سه به معسی سرشاخه رودخانه هیرمسد اسهت (واقهع در افغانسهتان)

امها Kottelat

( )2012معتقد است سه نمونههای موجود (در موزه تاریخ طبیعی لسدن) این دو گونه از دلتای رودخانه هیرمسهد صهید گردیهدهانهد
(واقع در ایران) )2014( Coad .نیز بر این باور صحه گذاشته و وفت این تسهاق

را ناشهی از اشهتباه نگارشهی در برچسهب نویسهی

نمونههای موجود در موزه این دو گونه میداند زیرا  Affluentsبه معسی سرشاخه و  Effluentsبه معسای دلتا است .با این تتاسیر بهه
نظر میرسد محل تیپ هر سه گونه نامبرده شده در ایران و احتما ا در ی

محدوده جغرافیایی نزدی

به هم باشد.

با توجه به نتایج سفی حاصل از این پژوهش به نظر میرسد والوه بر دو گونه  P. rhadinaeaو  P.vignaiحداقل یه

فهرد ریختهی

متتاوت با گونههای ذسرشده در مسطقه مورد مطالعه این پژوهش (چاه نیمهها) حرورداشته باشد .گهواه ایهن موضهوع اخهتالفههای
ریختی فرد نامشخص با گونههای نامبرده شده است (جدول .)6
جدول  .6ویژگیهای مساسب برای جداسازی سه تیپ شساساییشده در این پژوهش
ویژگی

الگوی رنگی
محل اتصال سر به تسه
شعاع باله سیسهای

دارد
سوتاه
سوتاه
بزرگ
صاف
واضح
دارای لکههای تیره پراسسده در
سرتاسر بدن
دارای قوز
10-1/2

البته به نظر میرسد بررسیهای ریخت شساختی به تستایی پاسخگوی مشکالت پیشآمده در رابطه با جداسازی گونههای جس
 Paracobitisدر حوضه آبریز سیستان نباشد زیرا در اغفب ویژگیهای ذسرشده صتات حد واسط در بین نمونهها به چشم میخورد
سه میتواند باو شساسایی اشتباه گونههای جس

فوق شود بسابراین به نظر می رسد والوه بر مطالعات ریخت شساسی از مطالعات

مبتسی بر نشانگرهای مولکولی نیز باید استتاده شود تا بتوان نتایج شتاف و دقیبتری راجع به این موضوع ارائه سرد.
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فف
طول سبیف اول
ارتتاع تاج چربی
اندازه دهان
فرد لب
سانالهای حسی

P. rhadinaea
دارد
سوتاه
بفسد
بزرگ
شیاردار
واضح
دارای لکههای بزرگ بهویژه
در انتتای بدن
فاقد قوز
اغفب 11

تیپ نامشخص

P. vignai
ندارد
بفسد
بفسد
سوچ
شیاردار
محو
دارای لکههای بزرگ بهویژه در
انتتای بدن
فاقد قوز
10

جوالده رودبار و همکاران

بررسی ویژگیهای ریختی سمپفک

...Paracobitis Bleeker, 1863

A

B
شکل  .16نمای سفی بدن ( )Aفف

C
( )Bو فرد دهان ( Nemacheilus macmahoni )Cاقتباس از )1910( Chaudhuri

در آخر باید بیان سرد  P. rhadinaeaو  P. vignaiدو گونه نادر از لوچ ماهیان ایران هستسد سه با توجه به خش سالیههای اخیهر و
خش

شدن اغفب رودخانههای حوضه آبریز سیستان در وضعیت خوبی به سر نمیبرند .از ی

طرف خش سهالی و از طهرف دیگهر

اسارت و تف شدن آنتا در تورهای گوشگیر صیادان محفی باو صدمات جبران ناپذیری به جمعیت آنتا شده اسهت .اگهر ایهن دو
دور شاهد انقراض آنتا خواهیم بود .لذا جفوگیری از این مسئفه همت بیشتر مسئولین و افراد محفی را میطفبد.
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