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  مقدمه
مقایسه خصوصیات و ویژگیهاي ساختار بدنی موجودات صد ها سال است که به عنوان عوامل اصلی و مهم در علـوم زیسـتی مطـرح مـی باشـد      

)Reyment, 2010 با مطالعـات  18). مطالعات ریخت شناسی در ماهیان خاویاري تاریخچه طوالنی را به خود اختصاص داده که از اواسط قرن
) دنبال می شود هـر چنـد تـا کنـون     Walsh et al., 2001) و تنوع ریختشناسی جمیت هاي مختلف (Ruban et al., 2008تاکسونومی (

 انجام نپذیرفته است. تفکیک آنها بررسی ریخت شناسی سنگریزه شنوایی گونه هاي ماهیان خاویاري جهت 

در گوش داخلی ماهیان هستند. اختالف این سه  Sagittaو  Lapillus ،Asteriscusسنگریزه شنوایی ، ترکیبات کربنات کلسیمی با نام هاي 
به لحـاظ شـکل    (Torrest et al., 2000).سنگ ریزه به لحاظ اندازه بوده و در اغلب گونه ها، ساجیتا بزرگترین سنگریزه شنوایی  می باشد 

جمعیـت هـاي    ، جهت شناسایی گونـه هـا   )Lombarte et al., 2003( که مرتبط با عوامل محیطی و ژنتیکی می باشد آن از ساجیتا خاص
ود. لذا در این بررسی سعی شده است شمی استفاده ) گونه ها Lombarte et al.,2003روابط تکاملی (  و نیز )Campana, 2005( مختلف

ـ یا ی، تـاس مـاه  Huso husoیمـاه  لیـ فکه  از ویژگیهاي ریخت شناسی سنگریزه شنوایی ساجیتاي سه گونـه خاویـاري،     Acipenserیران

persicus  ازون برونوAcipenser stellatus      مـورد   ی آنهـا جهت تفکیک آنها و نیز رابطه این ساختار کلسیمی بـا خصوصـیات اکولـوژیک
  بررسی قرار گیرد. 

 

  مواد و روش کار
طی دو سال نمونه برداري صید پره،  عدد اوزون برون از آبهاي ایرانی دریاي خزر   5و  عدد فیل ماهی 12، عدد تاس ماهی ایرانی 12درمجموع 

بـراي کـل    گرم 01/0و طول چنگال با دقت سانتی متر، وزن کل با دقت   طول کل پارامترهاي،  جمع آوري شد. 1389تا خرداد  1387از مهر 
ب مقطر  در مکـانی تاریـک   پس از شستشو با آنمونه ها اندازه گیري گردید. و سنگریزه شنوایی ساجیتا سمت راست از کل نمونه ها استخراج و 

استریومیکروسکوپ عکسبرداري از آنها توسط  /0001با دقت شنوایی هاي سنگریزهپس از توزین  ).Reňones et al., 2007خشک  گردید (
رابطه  زیو ن وزن بدن-سنگریزه شنواییرابطه وزن  از رگرسیون خطی جهت بررسی شد.  انجام x30-20با بزرگنمایی  دوربین دیجیتال مجهز به
مقایسـه   جهـت    one-way ANOVAاز آنالیز واریانس یک طرفه  .دیگرداستفاده مذکور  يگونه ها نیطول بدن در ب-سنگریزه شنوایی طول
 انجام شد. مذکورطول کل بدن و نیز مقایسه فاکتور وضعیت در بین گونه هاي  به سنگریزه شنوایی وزن کل بدن، طول به سنگریزه شنواییوزن 

  .انجام پذیرفت Tukey در صورت وجود اختالف مقایسه میانگین ها با آزمون 
 

  و بحث نتایج
 ینامنظم، تاس ماه ییشکل با لبه ها یمثلث یماه لیف سنگریزه شنواییدر میان سه گونه مشاهده شد. سنگریزه شنوایی  سه شکل متفاوت از 
در هر سه گونه، با افزایش وزن بدن، وزن اتولیت نیز . می باشدصاف  یازون برون نسبتا گرد با سطح و صاف یبا سطح دهیکش یمثلث یرانیا

و  (y=0.012x-0.077, r2=0.7, P<0.05) تاس ماهی ایرانی )، اما شیب خط رگرسیون به طور قابل مالحضه اي در 1افزایش یافت (شکل.
مقادیر  می باشد. (y=0.000x-0.001, r2=0.9, P<0.05)  اوزون برون بیشتر از، (y=0.009x-0.053, r2=0.9, P<0.05)  فیل ماهی

سنگریزه % تغییرات وزن 90تاس ماهی ایرانی و  سنگریزه شنوایی % تغییرات وزن70باالي ضریب تاثیر بدست آمده حاکی از آن است که 
کارکرد  و گونه ها عوامل دیگر همچون زیستگاه اقی آن در ارتباط بو مابفیل ماهی و اوزون برون مرتبط با  تغییرات وزن بدن می باشد شنوایی 

  .باشدمی ) هر گونه Bani et al., 2013( ججمهشکل و  )Lombarte et al.,2003( دستگاه شنوایی
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  .(OL)با طول سنگریزه شنوایی  (TL)یون خطی بین طول کل بدن . رگرس2شکل.

  
)، اختالفات نسبی طول و وزن اتولیت گونه ها، Vallisneri et al., 2008از آنجایکه رشد سنگریزه شنوایی در ارتباط با رشد بدن می باشد ( 

متاثر از فاکتور هاي محیطی چون درجه حرارت، عمق  خود ) کهBani et al., 2013می تواند در ارتباط با تفاوت در نرخ رشد آنها باشد (
 ,.Lombarte et alتغییر می کند ( شانزیست  بوده و در رابطه با رفتار هاي اکولوژیکی و بیولوژیکی گونه ها چون عادات غذایی و زیستگاه

ه شنوایی می توانند جهت شناسایی و ). همانگونه که نتایج این مطالعه نشان داده است توصیف خصوصیات ریخت شناسی سنگریز2003
  تفکیک گونه اي ماهیان خاویاري و نیز درك بهتر فیلوژنیک و اکولوژي آنها به کار رود.
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