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Abstract	
Aims: In the present study, the morphometric and meristic traits of Alburnus	
chalcoides from the Chelvand (Astara), Khalesara (Talesh), Siahdarvishan (Anzali 
Wetland), Sefid and Pol (Guilan Province), Tonekabon and Babol (Mazandaran 
Province) rivers were compared. 
Materials	&	Methods: A total of 170 specimens were collected from above-
mentioned rivers. In the Lab 39 morphometric and 10 meristic traits were 
recorded. All data were analyzed by using one-way analysis of variance, Duncan 
test, Kruskal-Wallis, principal component analysis (PCA), canonical variates 
analysis (CVA), and cluster analysis. 
Findings: The results showed a significant difference in 36 morphometric and 5 
meristic traits among the studied populations (p<0.05). CVA results separated 
the studied populations in the southern parts of the Caspian Sea basin. Also, 
cluster analysis placed the Chelvand River population in a distinct clade. 
Conclusion: The present study showed a high diversity of morphometric 
compared to meristic traits and better performance of these traits in 
population's distinction. 
 
Keywords 
Morphometric and Meristic Traits 
Alburnus	chalcoides 
Canonical Variate Analysis 
Cluster Analysis 

  
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  صالح یعطا مولود ۶۰

   ۱۳۹۸ زمستان، ۱ ، شماره۹وره د                                                                                                                                                                التیشعلوم و فنون  یپژوهش -ینامه علمفصل

های جمعیت خصوصیات اندازشی و شمارشی تنوع
	Alburnus خزر کولیشاه chalcoides	

(Güldenstädt,	 های در رودخانه (1772
  جنوبی حوضه دریای خزر

  
  MSc صالح یعطا مولود

  گروه شیالت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
  PhD یعباس وانیک

 کشور، شیالتی علوم تحقیقات موسسه ی،داخل هایآب پروریآبزی پژوهشکده
  ایران انزلی، بندر کشاورزی، آموزش و تحقیقات سازمان

  PhD *یگدر یا لیسه

  گروه شیالت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
  PhDسرپناه  ینقیعل

 کشاورزی، آموزش و تحقیقات سازمان کشور، شیالتی علوم تحقیقات موسسه
  ایران تهران،

  PhD دوستصابر وطن

  واحد بابل، دانشگاه آزاد اسالمی، بابل، ایران شیالت، گروه

  
  چکيده
 یکولبالغین ماهی شاهشمارشی و  اندازشی اتیخصوصحاضر، در مطالعه  اهداف:
سرای تالش، چلوند آستارا، خاله یهادر رودخانه (chalcoides	Alburnus)خزری 
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  ند.گرفت قرار سهیمقا مورددر استان مازندران 
برداری شد. در های فوق نمونهقطعه از رودخانه ١٧٠تعداد  ها:مواد و روش

گیری و شمارش شدند. صفت شمارشی اندازه ١٠صفت اندازشی و  ٣٩آزمایشگاه 
 -بندی دانکن، کروسکالطرفه، گروهاریانس یکها با استفاده از آنالیزهای وداده

و  (CVA)، تجزیه همبستگی کانونی (PCA)های اصلی والیس، تجزیه به مولفه
  ی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.اخوشه لیتحلو  هیتجز
 ۵صفت اندازشی و  ۳۶های مورد مطالعه در : نتایج نشان داد که جمعیتهایافته

 CVA). نتایج >۰۵/۰pداری با یکدیگر هستند (ت معنیصفت شمارشی دارای تفاو
که بیانگر وجود خوبی از یکدیگر تفکیک کرد های مورد مطالعه را بهجمعیت
. همچنین های متفاوت در مناطق مختلف حوضه جنوبی دریای خزر استجمعیت

  تنهایی در یک خوشه جدا قرار داد.ای جمعیت رودخانه چلوند را بهآنالیز خوشه
: مطالعه حاضر تنوع باالی صفات اندازشی نسبت به صفات شمارشی گیرییجهنت

  ها را نشان داد.و عملکرد بهتر این صفات در تفکیک جمعیت
تجزیه همبستگی کانونی، خزری،  یکولخصوصیات اندازشی و شمارشی، شاه ها:کلیدواژه

  ایآنالیز خوشه

  
  ۲۸/۰۱/۱۳۹۹ تاريخ دريافت:
  ۲۱/۰۴/۱۳۹۹ تاريخ پذيرش:
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  مقدمه
گونه  به همراه دو (chalcoides	Alburnus) خزریکولی ماهی شاه

	.A)های مرواریدماهی کورا دیگر از این جنس به نام filippi)  و
حوضه جنوبی دریای  در (hohenackeri	A.)مرواریدماهی قفقاز 

دریای خزر  حوضهکولی خزری در ماهی شاه .]1-5[شوندیافت میخزر 

سفیدرود، خیررود، تجن،  ها، مانند آستاراچای،اغلب رودخانهشامل 
ریزی و در فصل مهاجرت و تخم پراکنش دارد گرگان رود و اترک

مازندران و گلستان ، های گیالنهای استانهمه رودخانهدر  اً تقریب
ای براق، رنگ رنگ بدن نقره با خزریکولی شاه .]1-4[شودیافت می
فلس محور شکمی، کناره داخلی خارهای  واجدزیتونی،  پشت

نوک تیز،  یدار، دندان حلقی طویل، عقب کیسه شناآبششی دندانه
این گونه  ریزیتخم. استو روده طویل و مارپیچی قابل تشخیص 

ای و تغذیه آنها از بر روی بستر سنگریزههای شیرین و در آب
ها و گیاهان صورت پوستان، شیرونومیدهسختها، ها، دیاتومهجلبک
ها ممکن است تحت تاثیر . تنوع ریختی در ماهی]2 ,3[گیردمی

ای و یا های منطقهفاکتورهای زیستگاهی و اکولوژیکی، سازگاری
. مطالعه تنوع ریختی ]6 ,7[مجموع این فرآیندها به وقوع بپیوندد

های وت بین جمعیتعنوان یک ابزار قدرتمند برای شناسایی تفابه
مطالعات ریختی با صفات تا حدودی . ]8[ماهیان بیان شده است

صورت  خزریکولی شاهاندک نسبت به مطالعه حاضر بر روی گونه 
 از آنجایی که این گونه دریازی است و برای. ]8-12[گرفته است 

شود، های حوضه جنوبی دریای خزر میوارد اغلب رودخانه ریزیتخم
قابل  یختیر یهاتیجمع ایآآید که سئوال پیش می ینابنابراین 
 ایآ. خزر وجود دارد؟ یایدر یگونه در حوضه جنوب نیاز ا صیتشخ
، و در هستند؟ یختیر زیتما یدارا یماه نیمختلف ا یهاتیجمع

ها از نظر خصوصیات اندازشی و شمارشی این صورت، این جمعیت
منظور مقایسه اضر بهتفاوت دارند یا خیر؟. از این رو مطالعه ح

کولی خزری های شاههای اندازشی و شمارشی جمعیتخصوصیت
رود درویشان، سفیدرود و پلسرا، سیاهچلوند، خاله یهارودخانهدر 

رود در استان مازندران های تنکابن و بابلدر استان گیالن و رودخانه
  انجام شد.

  

  هامواد و روش
 هایرودخانه از chalcoides	A.ریختی گونه منظور بررسی تنوعبه

 ٢٤سرا در شهرستان تالش قطعه، خاله ١٥تعداد به چلوند آستارا 
 ١٩قطعه، سفیدرود  ٣٠حوضه تاالب انزلی در درویشان قطعه، سیاه
و (استان گیالن) قطعه  ٢٤رود شهرستان رودسر قطعه، پل
 ٣٠ و ٢٨ترتیب  مازندران بهاستان رود بابل و های تنکابنرودخانه

 ١٣٨٦و  ١٣٨٥های های اردیبهشت تا شهریور سالقطعه طی ماه
های صیدشده در ). نمونه١صید شدند (جدول پرتابی  وسیله توربه

به آزمایشگاه منتقل  بیشتر همطالع برایفرمالین بافری تثبیت و 
صفت  ١٠و  اندازشیصفت  ٣٩. در آزمایشگاه تعداد )۱(شکل  شدند

گیری چشمی اندازه ولیس دیجیتال و لوپشمارشی با استفاده از ک
اندازشی قبل از آنالیز نسبت به  های). داده٢و شمارش شد (جدول 

منظور بررسی به .]13[طول استاندارد و طول سر استانداردسازی شدند
برای  هطرفواریانس یکوالیس و  -کروسکال هایجمعیتی آنالیز  تنوع

استفاده  ات شمارشیبرای صف بندی دانکنو گروهصفات اندازشی 
، یاصل یهامولفهبه  لیتحلو  هیدر مرحله بعد آنالیزهای تجز شدند.



 ۶۱ ...خزر یکولشاه یهاتیعجم یو شمارش یاندازش اتیتنوع خصوص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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با استفاده از صفات  ایتجزیه همبستگی کانونی و تحلیل خوشه
والیس و  -(حاصل از نتایج آزمون کروسکال داریدارای اختالف معن

افزارهای صورت گرفت. تمامی آنالیزها در نرم طرفه)واریانس یک
SPSS 19 ،PAST 2.1 و EXCEL 2016 .انجام شد  

  

  هایافته
ی، پشتباله طول ، ارتفاع سری، طول چنگالنتایج نشان داد که صفات 

پشتی،  بالهفاصله پیش، طول باله مخرجی، طول باله شکمی
طول باله ی، شکمشیفاصله پ، پشتی تا منشا باالیی باله دمیپس
 بینفاصله و  قطر چشمی، دم باله منشا میارتفاع مستق، نییپا یدم

 ).>٠٥/٠pو بقیه صفات غیرنرمال بودند ( )<۰۵/۰p(ی نرمال چشم
آنالیز صفات نرمال و غیرنرمال به ترتیب با استفاده از واریانس 

نتایج والیس انجام گرفت.  -بندی دانکن و کروسکالطرفه، گروهیک
کلیه  نکنبندی داطرفه و گروه، واریانس یکوالیس -آنالیز کروسکال

ه شده است. با توجه به نتایج یارا ٣در جدول صفات اندازشی 
و طول چنگالی  جزبههای مورد مطالعه در کلیه صفات جمعیت
هستند داری با یکدیگر یدارای تفاوت معنباله پشتی پیش

)٠٥/٠p<.( های اصلی، تحلیل همبستگی آنالیز تجزیه به مولفه
دار استفاده شد. یات معنای برای صفخوشه تحلیلکانونی و 

لفه وم ۵که تعداد  ،مولفه استخراج شد ۳۶ در مجموعبراساس نتایج 
باالتر از خط برش جولیف قرار  ۷۷/۵۵با میانگین درصد واریانس 

 های مورد مطالعه،جمعیت بین تفاوت بررسی منظوربه. ]14[داشتند
 مودار). ن۱شد (نمودار  ترسیم مولفه اصلی اول دو براساس پراکنش
 هایهمپوشانی بین جمعیت ،(PCA)اصلی  هایمولفه پراکنش

مورد مطالعه را نشان داد، هرچند که جمعیت چلوند از دو جمعیت 
طور کامل تفکیک شد. بیشترین نقش سرا بهدرویشان و خالهسیاه

ها در طول دو مولفه اصلی اول مربوط صفات نیز در تفکیک جمعیت
 -دمیل مولفه اول و فاصله پیشمخرجی در طوباله به پیش

مخرجی در طول مولفه دوم بود. تحلیل همبستگی کانونی پس
رود و چلوند را از سایر صفات اندازشی نیز دو جمعیت بابل

؛ نمودار F= ۱۵/۵؛ >۰۰۰۱/۰pهای مورد مطالعه تفکیک کرد (جمعیت
 مورد یهاتیجمع زین یاندازش یهاداده یاخوشه لیتحل نمودار ).۲
 جینتا براساس). ۳نمودار (کرد  یبنددسته خوشه دو در را طالعهم

 گروه کی در یاحتمال یهادرخت %۱۰۰ در چلوند رودخانه تیجمع
 در هاتیجمع ری. ساگرفت قرار هاتیجمع ریسا به نسبت جداگانه
  واقع شدند. گرید گروه کی در یاحتمال یهادرخت ۸۶%

 بندی دانکنطرفه و گروهیک واریانسنتایج آنالیز میانگین آماری، 
های ه شده است. جمعیتیارا ٤در جدول کلیه صفات شمارشی نیز 
 های باال و پایین خط جانبی،تعداد فلسمورد مطالعه در صفات 

تعداد شعاع منشعب باله ، تعداد شعاع غیرمنشعب باله پشتی
دارای شکمی و تعداد خارهای آبششی زیر اولین کمان آبششی 

  .)>٠٥/٠pهستند (با یکدیگر  داریمعنیتفاوت 

  
های مورد بررسی در سواحل جنوبی دریای مختصات جغرافیایی رودخانه )١جدول 
  خزر

 عرض جغرافیایی  طول جغرافیایی  شهر نزدیک  ایستگاه  رودخانه

  چلوند
یک کیلومتری 

  دهانه
 ٣٨°١٧'٣٥" ٤٨°٥٢'٢٩"  آستارا

 ٣٨°٤١'٢٧" ٤٨°٥٩'٣٠"  تالش  نزدیک دهانه	سراخاله
 ٣٨°١٧'٤١" ٤٩°٢٣'٤٥" سراصومعه روستای بریراندرویشانسیاه

 ٣٧°١٤'٤٧" ٤٩°٥٠'٣٩"  آستانه روستای کیسم  سفیدرود
 ٣٦°٥٩'٤٦" ٥٠°١٨'١٢"  رودسر  نزدیک دهانه  رودپل

 ٣٦°٤٩'١١" ٥٢°٥٢'٥٧٣"  تنکابن  نزدیک دهانه  تنکابن
 ٣٦°٤٢'٣٢" ٥٢°٣٩'٠٣"  بابلسر  نزدیک دهانه  رودبابل

  

  
درویشان صیدشده از رودخانه سیاه کولی خزرینمای جانبی از ماهی شاه )١شکل 

  (حوضه تاالب انزلی)

  

  
  کولی خزریماهی شاههای صفات اندازشی و شمارشی مورد بررسی در جمعیت )2جدول 

  صفات مورد مطالعه
  صفات مورفومتریک

 طول؛ نییپا یباله دم طول؛ باال یباله دم طولی؛ مخرجشیپ فاصلهی؛ شکمشیپ فاصلهی؛ انهیسشیپ فاصلهدمی؛  باله ییتا باال یپشتپس؛ پشتی بالهفاصله پیش
ی؛ شکمپیش -پشتیپسی؛ مخرجشیپ -پشتیشیپی؛ شکمپیش -پشتیپیشی؛ انهیسپیش -پشتیپیشی؛ شکمشیپ -جمجمهی؛ انهیسشیپ -جمجمه؛ جمجمه
 طولی؛ طول چنگال؛ کل طولی؛ در منشا باله دم میمستق ارتفاع؛ مخرجیپس -دمیپیش؛ مخرجیشیپ -دمییشپ؛ مخرجیپس -پشتیپس؛ مخرجیشیپ -پشتیپس

باله  طول؛ نهیکم ارتفاعی؛ دمباله  نیریتا منشا ز یمخرجپس؛ نهیشیب ارتفاعی؛ چشمپس  طولی؛ چشم نیب فاصله؛ چشم قطر؛ پوزه طول؛ سر ارتفاع؛ سر طول؛ استاندارد
  یباله مخرج طولی؛ باله مخرج ارتفاعی؛ مخرج -یشکم فاصلهی؛ شکم -یانهیس فاصلهی؛ باله شکم طولی؛ انهیباله س طولی؛ باله پشت ارتفاعی؛ پشت

  صفات مریستیک
 شعاع منشعب باله دتعدای؛ پشت منشعب بالهر یشعاع غ تعدادی؛ جانب خط نییپا یهافلس تعدادی؛ جانب خط یباال یهافلس تعدادی؛ جانب خط یرو یهاتعداد فلس

 یآبشش یخارها تعداد؛ باال یآبشش یخارها تعدادی؛ شعاع منشعب باله شکم تعدادی؛ مخرج شعاع منشعب باله تعدادی؛ باله مخرج رمنشعبیشعاع غ تعدادی؛ پشت
  نییپا

  
  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  صالح یعطا مولود ۶۲

   ۱۳۹۸ زمستان، ۱ ، شماره۹وره د                                                                                                                                                                التیشعلوم و فنون  یپژوهش -ینامه علمفصل

  chalcoides	A.های جمعیتکلیه صفات اندازشی  دانکنبندی طرفه و گروه، واریانس یکوالیس -نتایج حاصل از آنالیز کروسکالمیانگین آماری و  )۳جدول 

  p  رودبابل  تنکابن  رودپل  سفیدرود  درویشانسیاه  سراخاله  چلوند  صفات
  (درصد)طول کل 

  ٥٢/٠  ٢٦/٩٠±a٢١/١ ٥٣/٩٠±ab٣٨/١  ٢٩/٩٠±a٨٣/٠  ٨١/٩٠±ab٣٥/١  ٣٨/٩٠±a٠٥/١  ٢٧/٩١±b١٦/١  ٤/٩٠±a٦١/١  طول چنگالی
  ٠٠٠/٠  ٢٧/٨١±٠٨/١  ٠١/٨٣±٣٤/١  ١٤/٨٣±٦٩/١  ٧٩/٨٣±٨٣/١  ١٥/٨٣±١٧/١  ٤٦/٨٤±٥٧/١  ٣٧/٨٢±٦٧/١  دطول استاندار 
  (درصد)د طول استاندار 

  ٠٠٠/٠  ٢١/٢٢±٧٥/٠  ٨١/٢١±٨/٠  ٧٥/٢١±٨٥/٠  ٠٩/٢٢±٩٣/٠  ٤٢/٢١±٦٩/٠  ٣٨/٢١±٦٥/٠  ٣٨/٢١±٤٩/٠  طول سر
  ٠٠٠/٠ ٨٥/١٤±bc٤٢/٠  ٩٥/١٤±cd٦١/٠  ٦٩/١٤±abc١٦/٠  ٧٩/١٤±bc٤٣/٠  ٥٢/١٤±a١٧/٠  ٣٥/١٤±a٣٢/٠  ٢١/١٥±c٢٩/٠  سر ارتفاع

  ٠٠٠/٠  ٦٦/٢٠±٠٨/١  ٣٣/٢١±٩/٠  ٢٩/٢١±٩١/٠  ٣٦/٢١±٠٨/١  ٠٤/٢٠±٨٢/٠  ٤٧/٢٠±٢٣/١  ٥٣/٢٣±١٨/١  بیشینهارتفاع 
  ٠٠٠/٠  ٨٩/٨±٣٥/٠  ٤٧/٨±٤٣/٠  ٥٧/٨±٣٧/٠  ٢١/٨±٤٤/٠  ٣٩/٨±٣٩/٠  ٢٢/٨±٣٣/٠  ٦/٨±٣٢/٠  نهیارتفاع کم

مخرجی تا بیخ زیرین پس
  دمیباله

٠٠٠/٠  ٤٢/١٥±٢١/١  ٤٧/١٤±٣٢/١  ٨٥/١٣±٦٥/١  ٤٥/١٣±٧٧/٠  ٣٠/١٤±٠٨/١  ٨٢/١٣±٠٣/١  ٨٥/١٣±٩٧/٠  

  ٠٠١/٠  ٦٧/١٠±c٦٨/٠  ٢٦/١٠±bc٥٢/٠  ١٩/١٠±b٤٧/٠  ٧٥/٩±a٧٥/٠  ٠٢/١٠±ab٦٦/٠  ١٤/١٠±ab٦٦/٠  ٣٧/١٠±bc٩٦/٠  یطول باله پشت
  ٠٠٠/٠  ٤٢/١٥±٢٤/١  ٧١/١٤±٣/١  ٢٥/١٤±٩٣/٠  ٨٦/١٣±٩/٠  ٩١/١٤±٨٦/٠  ٢٤/١٥±٨/٠  ٥٦/١٤±٩٢/٠  یارتفاع باله پشت
  ٠٠٠/٠  ٧٧/١٨±٧/٠  ٣٧/١٨±٦٨/٠  ١٦/١٨±٨٧/٠  ٦٧/١٧±٧٦/٠  ٢١/١٨±٦٥/٠  ٦٧/١٧±٦٥/٠  ٩٢/١٧±٥/٠  ایطول باله سینه
  ٠٠٠/٠  ٦٥/١٤±c٧١/٠  ٢٩/١٤±bc٧٤/٠  ٣٤/١٤±bc٩٣/٠  ٧٦/١٣±a١٠/١  ٩٢/١٣±ab٥٧/٠  ٩٢/١٣±a٧١/٠  ٧٥/١٣±abc٩٨/٠  طول باله شکمی
  ٠٠٠/٠  ٧/٢٣±٠٦/١  ١٣/٢٥±٩٨/٠  ٦٦/٢٥±٤٤/١  ٥٦/٢٥±٩٨/٠  ٧/٢٤±٩٣/٠  ٤٢/٢٤±٠٧/١  ٤٦/٢٤±٩٨/٠  کمیش -ایفاصله سینه
  ٠٠٠/٠  ٥١/١٩±٢١/١  ٧١/١٩±٣١/١  ٠٤/١٩±٢٤/١  ٨٣/١٩±٣٢/١  ١٣/١٩±٠٨/١  ٤٦/١٨±٢٢/١  ٧٧/٢١±٣٦/١  خرجیم -فاصله شکمی

  ٠٠٠/٠  ٦٣/١٠±٦٦/٠  ٦٥/١٠±٨٣/٠  ٥٨/١٠±٨٥/٠  ٦٥/٩±٨٥/٠  ٥٩/١٠±٥٨/٠  ١٨/١٠±٦٩/٠  ٢٥/٩±٧٨/٠  ارتفاع باله مخرجی
  ٠٠٠/٠  ١٥/١٦±c٧٧/٠ ٣٩/١٥±ab٨٩/٠  ٩٧/١٥±bc٠٤/١  ٩٣/١٤±a٢٧/١  ١٨/١٦±c٨١/١  ٥٤/١٥±b١٥/١  ١٩/١٦±c٠٤/١  طول باله مخرجی

  ٥٧/٠ ٩٢/٥٣±b٢٨/١  ٩١/٥٣±b٩١/١  ٦٩/٥٣±ab٥٤/١  ٩١/٥٣±b٤٦/١  ١٩/٥٣±ab٠٦/١  ٨٥/٥٢±a٥٥/١  ٠١/٥٢±b٧٣/١  پشتی بالهفاصله پیش
شتی تا بیخ باالیی پپس
  دمیباله

bc١٩/٣١±٢٧/١  bc٠١/٣١±٣٢/١  bc١٧/٣١±٤٥/١  a٠٤/٣٠±٥٣/١  ab٤٢/٣٠±٣/١  c٥٩/٣١±٣٧/١  c٠٠٠/٠  ٨٤/٣١±٥٨/١  

  ٠٠٠/٠  ٠١/٢٣±٩٩/٠  ٩١/٢٢±.٨/٠  ٩/٢٢±.٧١/٠  ٢٨/٢٢±٨٤/٠  ٤٥/٢٢±٦٦/٠  ٣٤/٢٢±٤٣/٠  ٣٦/٢٢±٣٧/٠  ایسینهفاصله پیش
  ٠٠٠/٠ ٧٨/٤٦±ab٨٢/٢ ٣٣/٤٧±bc١١/١  ٢٧/٤٦±a١٩/١ ٠٢/٤٧±abc٠٥/١  ١١/٤٦±a١١/١  ٠٩/٤٦±a٢٣/١  ٨٣/٤٧±c٦٨/١  شکمیفاصله پیش
  ٠٠٠/٠  ٥٣/٦٤±٤/٣  ٥٧/٦٥±٢٤/١  ٣١/٦٤±٠٣/٢  ٢٤/٦٥±٢٤/٢  ٢١/٦٤±٤/١  ٤٥/٦٤±٢٩/١  ٤٥/٦٧±٦١/١  مخرجیفاصله پیش

  ٠٠٠/٠  ٠١/٢٠±٨٦/٠  ٥٥/٢٠±٧١/١  ٨٣/١٩±٢٤/١  ٢٧/١٩±٠٤/١  ٨٥/١٩±٩١/٠  ٥٨/١٩±٠٢/١  ٨٤/٢٠±٣١/١  طول باله دمی باال
  ٠٠٠/٠ ٣٨/٢١±ab٢٣/١  ٣٦/٢١±bc٢١/١  ٨٤/٢٠±ab٤٥/١  ٣١/٢٠±a٢٥/١  ٧٦/٢٠±ab٨٦/٠  ٢٦/٢٠±a١٧/١  ٦/٢١±c٠١/١  طول باله دمی پایین

  ٠٠٠/٠  ٢١/١٦±٦٣/٠  ٢٥/١٥±٧/٠  ٧/١٤±٧٣/٠  ٦٩/١٤±٤٧/٠  ٠٨/١٥±٧٢/٠  ٨٣/١٤±٤/٠  ٤٥/١٤±٧٧/٠  طول جمجمه
  ٠٠٠/٠  ٦٤/١٤±٥٤/٠  ٨٤/١٤±٥٦/٠  ٣٧/١٤±٣٦/٠  ٧٥/١٤±٨٩/٠  ٢٧/١٤±٥٤/٠  ٩٥/١٣±٤٨/٠  ٣٣/١٥±٥٢/٠  ایسینهیشپ -جمجمه
  ٠٠٠/٠  ٧٨/٣٤±٩٦/٠  ٣٥/٣٥±٨٣/٠  ٥٥/٣٥±٧٦/٠  ٢٧/٣٥±٩٧/٠  ٤٧/٣٤±٩٣/٠  ٥٨/٣٤±٨٩/٠  ٨٩/٣٦±٨١/٠  شکمیپیش -جمجمه
  ٠٠٠/٠  ٢١/٣٥±٠٦/١  ٠٩/٣٦±٢٦/١  ٩٢/٣٥±٥/١  ٨٧/٣٦±٨/١  ٠٣/٣٦±٢٢/١  ١٦/٣٥±١١/١  ٦٢/٣٧±٣٨/١  ایسینهپیش -پشتیپیش
  ٠٠٠/٠  ٤٩/٢١±٩٧/٠  ٤٢/٢٢±٩٦/٠  ٢٨/٢٢±٠٦/١  ٠٧/٢٢±١٦/١  ٥٩/٢١±٠٧/١  ٤٦/٢١±٩٦/٠  ٩٩/٢٤±٤١/١  شکمیپیش -پشتیپیش
  ٠٠٠/٠  ١٤/٢٢±٨١/٠  ٤١/٢٢±٩٢/٠  ٣٧/٢٢±٨٥/٠  ٥٨/٢١±٧٨/١  ٥٣/٢١±٩٧/٠  ٢٨/٢٢±٧٦/٠  ١٨/٢٤±٩١/٠  مخرجیپیش -پشتیپیش
  ٠٠٠/٠  ٥٥/٢٦±٨٦/١  ٢٧/٢٦±٢٩/١  ٩٤/٢٥±٢٢/١  ٠٧/٢٦±٥٨/١  ٤٦/٢٥±٠٣/١  ٨٤/٢٥±٠٤/١  ٤٢/٢٨±٠٦/١  شکمیپیش -پشتیپس
  ٠٠٠/٠  ٥٦/١٧±٨٦/٠  ٠٤/١٨±٩٦/٠  ٠٧/١٨±٠٧/١  ٥٣/١٧±٩٧/٠  ٦٦/١٧±٠٧/١  ٥٧/١٨±٨٢/٠  ٩٤/١٩±٠٨/١  مخرجیپیش -پشتیپس
  ٠٠٠/٠  ٧١/٢٠±٩٦/١  ٠٩/٢٠±٣٤/١  ٢٦/٢٠±١٥/١  ٨٦/١٩±٦/١  ٩٦/١٩±٢٤/١  ٨٣/٢٠±٠٧/١  ٢٧/٢٢±٢١/١  مخرجیپس -پشتیپس
  ٠٠٠/٠  ٧٨/٣٤±٠١/١  ٥٨/٣٢±٢/١  ٢٤/٣٢±٧٥/١  ٨٩/٣٢±٥٣/١  ٥٩/٣٢±١٢/٢  ٨٧/٣٢±٢٥/١  ٨٦/٣٢±٤١/١  مخرجیپیش -دمیپیش
  ٠٠٠/٠  ٢١/١٩±٩٢/٠  ٩١/١٧±٢٦/١  ٨٥/١٧±٦٢/١  ٢٥/١٨±١١/١  ٥٨/١٨±٣٥/١  ٨٧/١٧±٨١/٠  ٨٩/١٧±٠٧/١  مخرجیپس -دمیپیش

ارتفاع مستقیم در منشا 
  باله دمی

bc٠٤/٩±٤١/٠  a٦٦/٨±٣١/٠  c٠٦/٩±٤٧/٠  ab٦٦/٨±٥٩/٠  ab٧٨/٨±٤٣/٠  c١٥/٩±٤٧/٠  c٠٠٠/٠  ٠٨/٩±٣٥/٠  

  (درصد)طول سر 
  ٠٢/٠  ٤٧/٢٧±١٦/١  ٢٧/٢٦±٨٤/١  ٤٢/٢٦±٠٩/٢  ٨٢/٢٦±٠٧/٢  ٧/٢٦±٢٤/١  ٨٤/٢٦±٣٣/١  ٤/٢٦±٨٣/١  طول پوزه
  ٠٠٠/٠  ٢٧/٢٦±a٥٦/١ ٥٢/٢٨±bc٧٧/١  ٧/٢٨±bc٦٦/٢  ٤٣/٢٩±c٤٦/١  ٤٧/٢٨±bc٦/١  ٣١/٢٩±c٧٢/١  ٨٥/٢٧±b٥١/٢  قطر چشم
  ٠٠٢/٠  ٧٥/٢٩±c٢٦/١  ٤/٢٩±bc٧/١  ٤٥/٢٨±a٥٢/١ ٥٣/٢٨±ab٣٣/١  ٨٣/٢٨±ab٦٢/١  ٣٦/٢٨±a٧١/٠  ١٣/٢٩±abc٦٨/١  یچشمنیفاصله ب
  ٠٠٠/٠  ٢٢/٤٤±٩٦/١  ٩٨/٤٥±٧٤/١  ٦٥/٤٥±١٧/٢  ٩٥/٤٣±٠٤/٢  ٤٩/٤٥±٥٤/١  ٢٢/٤٥±٠٧/٢  ٧٧/٤٦±٧٦/١  یچشمطول پس

همچنین حروف متفاوت در هر ردیف  .هستندوالیس  -دانکن و بقیه صفات نیز مربوط به تحلیل کروسکالبندیطرفه و گروهنتایج حاصل از آنالیز واریانس یک cو  a ،b صفات دارای حروف
  است. مورد مطالعه یهاتیجمع نیب یدر صفت مورد بررس داریتفاوت معندهنده نشان

  



 ۶۳ ...خزر یکولشاه یهاتیعجم یو شمارش یاندازش اتیتنوع خصوص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  کولی خزریماهی شاه هایجمعیتاول صفات اندازشی  اصلی مولفه دو براساس (PCA)اصلی  هایهمولف به تجزیه نمودار )۱نمودار 

  

  
  کولی خزریماهی شاههای جمعیتصفات اندازشی  (CVA)تحلیل همبستگی کانونی  نمودار )۲نمودار 

  

  
  chalcoides	A.های جمعیتای صفات اندازشی تحلیل خوشه نمودار )۳نمودار 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  صالح یعطا مولود ۶۴

   ۱۳۹۸ زمستان، ۱ ، شماره۹وره د                                                                                                                                                                التیشعلوم و فنون  یپژوهش -ینامه علمفصل

  chalcoides	A.های جمعیتصفات شمارشی  بندی دانکنطرفه و گروهواریانس یکنتایج حاصل از آنالیز گین آماری، میان )4جدول 
  p  رودبابل  تنکابن  رودپل  سفیدرود  درویشانسیاه  سراخاله  چلوند  صفات

١٠١/٠  ٩٦/٦٠±ab٩/٢  ٤/٦٢±b٤/٣  ٥/٦١±ab٣/٣  ٢/٦٢±b٨/٢  ١٦/٦١±ab٤/٣  ٧٥/٥٩±a٢٤/٣ ٩٣/٦١±ab٩٥/٤  های روی خط جانبیتعداد فلس

 ٠٠٢/٠  ٧٣/١٠±c٤٤/٠  ٥/١٠±ac٧٤/٠  ٤/١٠±ab٦٢/٠  ٩٤/٩±a٧/٠  ٤٣/١٠±bc٧٧/٠  ١٦/١٠±abc٩١/٠  ٤/١٠±abc٧٣/٠  جانبی های باالی خطتعداد فلس

 ٠٠٠/٠  ٩/٤±c٣١/٠  ٣٥/٤±ab٤٨/٠  ٢٩/٤±a٤٦/٠  ٥٢/٤±ab٥١/٠  ٣٦/٤±ab٥٥/٠  ٦٢/٤±bc٩٤/٠  ٦/٤±ab٥/٠  جانبی های پایین خطتعداد فلس

 ٠٠٩/٠  ٠٠/٣±a٠٠/٠  ٩٦/٢±a١٨/٠  ٠٠/٣±a٠٠/٠  ٠٠/٣±a٠٠/٠  ٠٠/٣±a٠٠/٠  ٠٠/٣±a٠٠/٠  ١٣/٣±b٣٥/٠  یباله پشت تعداد شعاع غیرمنشعب
 ٤٢٩/٠  ٠٠/٨±ab٢٦/٠  ٠٠/٨±ab٣٨/٠  ٠٠/٨±ab٢٩/٠  ١٥/٨±b٣٧/٠  ٠٠/٨±ab٢٦/٠  ٩٥/٧±a٢/٠  ٦/٨±ab٢٥/٠  یباله پشت نشعبتعداد شعاع م
  -  ٠/٣±٠٠/٠  ٠/٣±٠٠/٠  ٠/٣±٠٠/٠  ٠/٣±٠٠/٠  ٠/٣±٠٠/٠  ٠/٣±٠٠/٠  ٠/٣±٠٠/٠  یمخرجباله منشعب ر یغتعداد شعاع 

 ٠٦٨/٠  ١/١٤±a٧١/١  ٢٥/١٤±ab٦/٠  ٦٦/١٤±b٨٦/٠  ٥٢/١٤±ab٨٤/٠  ٢٦/١٤±ab٧٤/٠  ٥٨/١٤±ab٦٥/٠  ٤/١٤±ab٧٣/٠  یمخرجباله منشعب تعداد شعاع 

 ٠٠٩/٠  ١٦/٨±bc٣٧/٠  ٠٠/٨±ab٣٨/٠  ٩١/٧±a٢٨/٠  ٠٥/٨±ab٢٢/٠  ٠٦/٨±ab٢٥/٠  ٩٥/٧±a٤٥/٠  ٢٦/٨±c٤٥/٠  یمنشعب شکمتعداد شعاع 

 ٠٠٠/٠  ١٣/٢٢±c٤٧/١  ٥/٢١±bc٨٤/١  ٠٤/٢٠±a٤٢/١  ٨٩/٢٠±ab١٩/١  ٤/٢٠±a٣٢/١  ٣٧/٢٠±a٧١/١  ٤/٢١±bc٥٤/١  خارهای آبششی باالتعداد 
 ١٢٥/٠  ٧/٢٩±b٨٢/١  ٣٢/٢٨±a٩٢/١  ١٦/٢٩±ab٣٤/١  ٤٢/٢٨±a٣٦/١  ٩٣/٢٩±ab٩٨/١  ١٦/٢٩±ab٢٣/٢  ٠٦/٢٩±ab٢١/٢  خارهای آبششی پایینتعداد 

  است. مورد مطالعه یهاتیجمع نیب یدر صفت مورد بررس داریتفاوت معندهنده حروف متفاوت در هر ردیف نشان

  

  بحث
جز صفت طول های مورد مطالعه در تمام صفات اندازشی بهجمعیت
. بودندداری با یکدیگر دارای تفاوت معنیباله پشتی و پیش چنگالی

تعداد فلس باال و پایین خط جانبی، تعداد  نیز، صفات شمارشی در
شکمی و  پشتی، تعداد شعاع منشعب باله شعاع غیرمنشعب باله

های مورد را بین جمعیتداری تعداد خار آبششی باال تفاوت معنی
در مطالعه خود روی  ]11[و همکاران محدثی. مطالعه نشان دادند

 در بخش جنوب chalcoides	A.ه تنوع ریختی چهار جمعیت از گون
های مورد مطالعه از لحاظ کردند که جمعیت بیانغربی حوضه خزر 

و بیشترین هستند داری با یکدیگر ریختی دارای تفاوت معنی
ها مربوط به قسمت شکمی، تفکیک ریختی بین این جمعیت

طور قابل و جمعیت انزلی به بود هادمی و طول باله موقعیت باله
در  ،]10[و همکاران محدثی. بودها جدا شده بقیه جمعیتاز  توجهی
دیگر با استفاده از تکنیک بیضوی فوریر بر روی چهار  ایمطالعه

ها را به شده در جمعیتتفاوت مشاهده ،جمعیت مورد مطالعه
عنوان یک فاکتورهای محیطی نسبت دادند. تغییرات ریختی به

خصوص در طی بهسازگاری با شرایط محیبرای اتژی ر است
تغییرات  ،عالوهبه  .]15[ای عنوان شده استهای رودخانهزیستگاه

غلبه بر شرایط منظور بهریختی از طریق عملکرد در شنا و تغذیه 
جمله  زها و شکل بدن ا. موقعیت باله]16 ,17[ردیگمحیطی صورت می

با استفاده از آن در  هاکه ماهی هستندترین پارامترهایی مهم
]6 ,گیردبرداری از منابع صورت میو بهرهیابند میگاه استقرار زیست

 یماه یتیجمع انیمدر بررسی تنوع ریختی  ]9[کیابیو  رحمانی. 18[
طول کل، طول رود، صفات های هراز و گزافدر رودخانه کولیشاه

ی در صفات ریختی و فکشپی ، ارتفاع بدن، طول سر و طولچنگالی
 ،یدم ساقه هایصفات تعداد فلس در بررسی صفات شمارشی،

عنوان به ی راجانب های باالی خطو فلس یداخل یخارهای آبشش
ها گزارش کردند و همچنین صفات تاثیرگذار در تفکیک جمعیت
سنجی نسبی را در تفکیک بین عملکرد صفات ریختی و ریخت

ها نسبت به صفات شمارشی تایید کردند. آنها تعداد جمعیت
-۵و  ۹-۱۲، ۵۶-۶۶جانبی را به ترتیب  باال و پایین خط های رو،فلس
شمارش  ۳-۵و  ۹-۱۲، ۵۳-۷۳گزارش کردند که در این مطالعه  ۴

های های منشعب بالهشد. همچنین دامنه صفات تعداد شعاع
ارایه کردند که  ۸و  ۱۳-۱۶، ۷-۹پشتی، مخرجی و شکمی را به ترتیب 

ارزیابی شد که دارای  ۷-۹ و ۱۳-۱۶، ۷-۹در مطالعه حاضر به ترتیب 
همپوشانی نسبتًا باالیی با یکدیگر هستند. همچنین در این مطالعه 

بود  ۲۵-۳۳و  ۱۸-۲۵تعداد خارهای آبششی باال و پایین به ترتیب 
تخمین زده شد.  ۲۵-۳۲و  ۲۲-۱۷ ]9[کیابیو  رحمانیکه در مطالعه 

گاهی با توجه به اینکه دو مطالعه در مناطق جغرافیایی و زیست
اند از لحاظ صفات شمارشی همپوشانی داشتند متفاوتی انجام گرفته

دهنده تنوع پایین صفات شمارشی نسبت به تواند نشانکه این می
. با توجه به اینکه استانداردسازی ]19-21[صفات اندازشی باشد

تواند اثر ناشی از رشد آلومتریک را های اندازشی تا حدودی میداده
های مورد نتایج این مطالعه توانست جمعیت ،]22[کاهش دهد

  مطالعه را براساس صفات اندازشی از یکدیگر جدا کند.
  

  گیرینتیجه
های مورد مطالعه براساس صفات اندازشی تفکیک جمعیت

پذیری دهنده تنوع باالی این صفات و قابلیت باالی انعطافنشان
بنابراین های مختلف است. این گونه برای سازگاری در زیستگاه

توان بیان داشت که عملکرد صفات اندازشی در براساس نتایج می
	.Aهای گونه تفکیک بین جمعیت chalcoides  بهتر از صفات

خوبی از های مورد مطالعه را بهشمارشی بود و توانست جمعیت
یکدیگر متمایز کند. با توجه به تکثیر مصنوعی این ماهی در دهه 

بازسازی ذخایر سازمان شیالت ایران،  اخیر توسط مراکز تکثیر و
شود افراد انگشت قد جمعیت تکثیرشده هر منطقه به پیشنهاد می

همان منطقه رهاسازی شود تا بازسازی ذخایر اصولی انجام گیرد و 
  های مختلف ماهیان حفظ شود.تنوع جمعیتی گونه

  

اصغر ، نوروزی الهبتیهنویسندگان از آقایان تشکر و قدردانی: 
مسعود ، مسعود محبوب، صیادرحیم یمصطف، کیشقتصدا

های داخلی برای پروری آباز پژوهشکده آبزی مرادیو  دوستمحمدی
  کنند.برداری و کارهای آزمایشگاهی تقدیر و تشکر میکمک در نمونه

 یاخالق لیمسا تیبا رعا مطالعه نیمراحل انجام ا هیکلاخالقی:  تاییدیه
  انجام شده است.



 ۶۵ ...خزر یکولشاه یهاتیعجم یو شمارش یاندازش اتیتنوع خصوص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 گزارش نشده است. سندگانیتوسط نو یموردافع: تعارض من
(نویسنده اول)، نگارنده عطا مولودی صالح  سهم نویسندگان:

(نویسنده دوم)،  کیوان عباسی )؛%٤٠شناس/پژوهشگر اصلی (مقدمه/روش
(نویسنده سوم)، سهیل ایگدری  )؛%١٥پژوهشگر کمکی (

 ،چهارم) هسندیسرپناه (نو ینقی)؛ عل%٣٠شناس/تحلیلگر آماری (روش
پژوهشگر  ،پنجم) سندهیدوست (نو)؛ صابر وطن%١٠( یپژوهشگر کمک

  )%٥( یکمک
از با استفاده  زیدانشگاه تهران و ن تیبا حماحاضر  مطالعهمنابع مالی: 

  شده است. نویسندگان انجام یقاتیتحق یهاگرنت
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