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 چکیده

 ماهی های جمعیت اندازشی و شمارشی خصوصیات بررسی منظوربه

 خزنق، های رودخانه در (Squalius namak) ای رودخانه سفید

 در نمک، دریاچه حوضه از رود، قم و جاجرود چای، قره غینرچه،

 شد. صید پره تور وسیلهبه نمونه 129 تعداد 1389-1388 سال

 از پس و شده بیهوش میخک گل ٪1 محلول در صید از پس ها نمونه

 14 آزمایشگاه در .گردید منتقل آزمایشگاه به ٪1۰ فرمالین در تثبیت

 از اندازشی، صفات استخراج برای شد. بررسی شمارشی صفت

 گیریاندازه مورد صفت ImageJ 19 افزار نرم در شدهگرفته تصاویر

 ناهمسان رشد از حاصل خطای کاهش منظوربه .گرفت قرار

 بررسی برای .گردید استانداردسازی اندازشی های داده ،ها نمونه

 -کولموگروف آنالیزهای از مطالعه مورد های جمعیت بین های تفاوت

 ،PCA دانکن، آزمون ،ANOVA والیس، -کروسکال اسمیرنوف،

CVA اندازشی، صفات بررسی در شد. استفاده ای خوشه آنالیز و 

 PCA آنالیزهای توسط رود قم و خزنق از چای قره جمعیت جدایی

 های جمعیت شمارشی صفات بررسی در ،اما شد. تأیید CVA و

 تفاوت ها آن  بین و داشتند پوشانی هم همدیگر با مطالعه مورد

 اندازشی صفات از برخی که داد نشان نتایج نشد. مشاهده معناداری

 از را S. namak های جمعیت از برخی که هستند قادر خوبیبه

 ند.نک تفکیک یکدیگر
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Abstract 

In order to evaluate the biometry of chub (Squalius 

namak, Khaefi et al., 2016) populations in 

Khaznagh, Ghinercheh, Gharechae, Jajrud and 

Ghomrud rivers of Lake Namak Basin, 129 

specimens were captured by a seine nets in 2010-

2011. After anesthetizing in 1% clove oil solution 

and fixing in 10% neutralized formalin, specimens 

were transferred to the laboratory for further 

studies. Some 14 meristic characters were counted 

under a stereomicroscope. To extract data for 

morphometric characteristics, 19 distances were 

measured on images in ImageJ software. To 

reduce the effects of allometric growth, 

morphometric data were standardized. To analyze 

the differences among the populations, 

Kolmogorov-Smirnov, Kruskal-Wallis, ANOVA, 

Duncan test, PCA, CVA and Cluster analyses were 

used. The morphometric characteristics separated 

Gharachai population from Khaznagh and Qomrud 

in PCA and CVA Analyses. But meristics were 

overlapping with each other in the studied 

populations, and there was no significant 

differences among them. The result showed that 

some morphometric characteristics are well able to 

distinguish some populations of S. namak. 

 

Keywords: Duncan test, morphometrics, meristics, 
PCA, Squalius namak. 
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 مقدمه
 ها ماهی را داران مهره گروه پرتعدادترین و ترین وعمتن

 گسترده نجها های آب بیشتر در ها آن دهد. می تشکیل
 است آوری شگفت تنوع خاطر به گسترش این و اند شده
  و رفتاری فیزیولوژیک، های سازگاری نظر از که

 در (.Keivany, 2008) دهند می بروز خود از ریختی،
 بررسی مورد ها ماهی چیزی هر از قبل ها آب مطالعه

 های گونه شناسایی دیگر عبارتی به گیرد. می قرار
 به بردن پی جهت ها آن مختلف های جمعیت و ماهیان

 در بهینه مدیریت نهایت در و شناسی زیست های جنبه
 شود می محسوب اول قدم ذخایر از پایدار برداری بهره

(Haghighy et al., 2015.) مطالعات اساس و پایه 
 خصوصیات بررسی نمو و رشد شناسی، زیست

 ماهیان، بندی رده در و است مریستیک و مرفومتریک
 تعیین افراد، شناسی ریخت براساس ها جمعیت تفکیک

 های ویژگی تنوع تعیین و ای گونه بین تنوع
 دارد کاربرد مختلف های جمعیت افراد در شناسی ریخت

(Simon et al., 2010; Yeamin et al., 2009.) 
 و جایگزینی ماهی، نمو و رشد های تئوری طبق

 تغییرات با همزمان شناسی ریخت صفات در تغییرات
 زیستگاه حتی و رفتاری آناتومیکی، فیزیولوژیکی،

 ;Sagnes & Statzner, 1997) شود می حاصل

Keivany et al., 2016a.) صورت مطالعات جمله از 
 به توان می ای رودخانه سفید ماهی روی بر گرفته

 & Alizadeh et al. (2016)، Binaco مطالعه

Banarescu (1982)و Berg (1948) کرد. اشاره 
 ایران، شمالی های بخش در Squalius جنس

 دریاچه آرال، دریای ارومیه، دریاچه خزر، دریای حوضه
 و دجله رودخانه و کردستان زریوار دریاچه نمک،
 ;Keivany et al., 2016b) دارد پراکنش کارون

Esmaeili et al., 2017; Khaefi et al., 2016.) 
namak Squalius دریاچه از نمکی سفید ماهی گونه 

 Squalius جنس های گونه از که است ایران در نمک
 فارس خلیج و خزر دریای حوضه غربی جنوب در

 در محدب حاشیه دارای گونه این باشد. می متمایز

 به درشت های خال دارای مخرجی، باله پشتی قسمت
 یا گرد هایی لکه دارای ای، قهوه یا خاکستری صورت
 و پهلوها های فلس خلفی نوک روی بر شکل هاللی
 و مخرجی دمی، باله های شعاع بودن رنگ نارنجی

 چهار واجد همچنین باشند. می حیاتشان طول در لگنی
 .است mtDNA COI جایگاه در متمایز نوکلوئوتید

 و اندازشی صفات مقایسه مطالعه، این از هدف
 های رودخانه در ای رودخانه سفید ماهی شمارشی

 جداسازی برای مناسب صفات تعیین و نمک حوضه
 حوضه این های رودخانه به مربوط های جمعیت

 باشد. می
 

 ها روش و مواد
 ماهی هعقط 129 تعداد 1389-1388 های سال طی

 ،37 خزنق: جمعیت پنج از (S. namak) نمکی سفید
 15 چای: قره و 24 جاجرود: ،29 رود: قم ،24 غینرچه:

 تورگوشگیر و ساچوک از استفاده با نمک حوضه از
 در بیهوشی از پس بالفاصله ها نمونه گردید. برداری نمونه
 موزه به و تثبیت %10 فرمالین در ،%1 میخک گل پودر

 گردیدند. منتقل اصفهان صنعتی دانشگاه شناسی ماهی
  ،143IUT-IM-01 های شماره تحت ها نمونه این

1-142IUT-IM، 02-89IUT-IM، 03-25IUT-IM 
 دتعدا آزمایشگاه در اند. شده ثبت 18IUT-IM-3 و

 و چنگالی طول کل، طول شامل اندازشی صفت19
 قطر گونه، طول پوزه، طول سر، طول استاندارد، طول

 باله پس پشتی، باله قاعده پشتی، باله پیش چشم،
 باله پس مخرجی، باله قاعده مخرجی، باله پیش پشتی،

 فاصله شکمی، باله پیش ای، سینه باله پیش مخرجی،
 ساقه ارتفاع بدن، ارتفاع ای، سینه و شکمی باله بین
 ImageJ افزار نرم از استفاده با سر ارتفاع و دمی
 صفت 14 همچنین، (.1 )شکل شد گیری اندازه

 باله نرم شعاع پشتی، باله سخت  شعاع شامل شمارشی
 مخرجی، باله نرم شعاع دمی، باله شعاع تعدا پشتی،
 شکمی، باله سخت شعاع مخرجی، باله سخت شعاع
 شعاع ای، سینه باله نرم شعاع شکمی، باله سخت شعاع
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 تعداد جانبی، خط روی فلس تعداد ای، سینه باله سخت
 جانبی، خط پایین فلس تعداد جانبی، خط باال فلس
 دمی ساقه دور فلس تعداد و پشتی باله جلو فلس تعداد

 (.1)جدول شدند شمارش استریومیکروسکوپ کمک به

 که متغیرهایی به ریختی خام های ه داد اصالح
 تحلیل در گام نخستین هستند، بدن اندازه از مستقل
 ,Turan) باشد می شناسی ریخت های داده آماری

 قبل ریختی های داده اندازه، حذف منظور به (.2008
 شدند استاندارد بکام فرمول کمک به تحلیل و ازتجزیه

(Beacham, 1985.) های داده کردن استاندارد 
 کاهش را آلومتریک رشد از ناشی تغییرات ریختی
 .(Karakousis et al., 1991) داد خواهد

M (t) = M(0) (L/L(0)
 b 

 

 Mo: ،صفات شده استاندارد مقادیر Mt: آن در که
 استاندارد طول میانگین L: شده، مشاهده صفات طول
 طول Lo: ،مناطق همه برای و نمونه کل برای

 log بین رگرسیونی ضریب b: و نمونه هر استاندارد

Lo و log Mo است. منطقه هر برای  
 آزمون طریق از شده اصالح های داده کارآیی

 طول و شدهاصالح متغیر بین همبستگی بودن دار معنی
 های آماره سپس و گرفت قرار سنجش مورد استاندارد

 برای شد. بررسی ها داده بودن نرمال آزمون و توصیفی
 یک ANOVA های آزمون از ها، جمعیت مقایسه
 و (PCA) اصلی های مؤلفه به تجزیه آزمون طرفه،
 از استفاده با (CVA) کانونی همبستگی تحلیل آزمون

 و PAST Ver 2.17b، SPSS Ver22 افزارهای نرم
Excel 2013 گردید. استفاده 

 
 تفکیک برای استفاده مورد شمارشی های ویژگی .۱ جدول

 نمک حوضه در ای رودخانه سفید اهیم های جمعیت
 صفات ردیف

 جانبی خط روی فلس تعداد 1
  جانبی خط باالی فلس تعداد 2

 جانبی خط پایین فلس تعداد 3
 پشتی باله جلو فلس تعداد 4
 دمی ساقه دور فلس تعداد 5
 پشتی باله سخت شعاع تعداد 6
 پشتی باله نرم شعاع تعداد 7
 دمی باله شعاع تعداد 8
 مخرجی باله نرم شعاع تعداد 9
 مخرجی باله سخت شعاع تعداد 10
 شکمی باله نرم شعاع تعداد 11
 شکمی باله سخت شعاع تعداد 12
  ای سینه باله نرم شعاع تعداد 13
 ای سینه باله سخت شعاع تعداد 14

 

 
 چنگالی طول (،T.l) کل طول متر(. میلی )به مطالعه مورد های جمعیت در ImageJ افزار نرم وسیله به شده گیری اندازه فواصل .۱ شکل

(F.l.) استاندارد طول (S.l،) طول (پوزهPrO،) چشم قطر (Ed،) گونه طول (Poo،) سر طول (HL،) پشتی باله پیش (PD،) باله قاعده 
 ای سینه باله پیش (،PoA) مخرجی باله پس (،AFB) مخرجی باله قاعده (،PA) مخرجی باله پیش (،DFl) پشتی باله پس (،DFB) پشتی

(PV،) شکمی باله پیش (PP،)  ای سینه و شکمی باله بین فاصله (V.P،) بدن ارتفاع (BD،) دمی ساقه ارتفاع (CPH) سر ارتفاع و (Hh.) 
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 نتایج
 اندازشی صفات

 نشان اسمیرنوف -کولموگروف آنالیز از حاصل نتایج
 5 تعداد شده گیری اندازه صفت 19 بین از که داد

 باله پیش پشتی، باله پس چشم، قطر شامل صفت
 ای سینه باله پیش و شکمی باله پیش مخرجی،
 بعد مرحله در بودند. نرمال صفات بقیه و غیرنرمال

 و طرفه یک واریانس آنالیز وارد نرمال صفات
 وارد غیرنرمال صفات و (2 جدول) دانکن بندی گروه
 صفت 5 همه بر .(3 جدول) والیس -کروسکال آنالیز

 معناداری اختالف یکدیگر با ها جمعیت در غیرنرمال
 و PCA، CVA آنالیز در صفات این که ندداشت

 نتایج بررسی در گرفتند. قرار استفاده مورد ای خوشه
 عامل 5 تعداد (،PCA) اصلی های مؤلفه به تجزیه

 از باالتر مؤلفه یک تعداد بین این در که شد استخراج
 اختصاص با مجموع در که داشت قرار جولیف برش خط
 تفکیک در را نقش بیشترین واریانس درصد 52/69

 بررسی منظور به (.2 )شکل داشت عهده به ها جمعیت
 پراکنش نمودار مطالعه، مورد های جعیت بین های تفاوت

 بندی گروه از حاصل نتایج اساس بر .شد رسم ها آن
 سایر از چای قره جمعیت ،PCA آنالیز در ها جمعیت
 پوشانی هم دارای ها جمعیت بقیه لیو شد جدا ها جمعیت

 در غیرپارامتریک صفات از یک هر نقش .بودند
 در PC2 و PC1 محور طول در ها جمعیت بندی گروه

 محور طول در ،اساس این بر است. آمده 4 جدول
PC1  باله پیش صفت به مربوط نقش بیشترین 

 مربوط نقش بیشترین PC2 محور طول در و مخرجی
 .بود ای سینه باله پیش صفت به

 
 مورد های جمعیت در اندازشی صفات دانکن بندی گروه و یکطرفه واریانس آزمون از حاصل نتایج معیار، انحراف میانگین، .2 جدول

 متر( میلی )برحسب نمک حوضه های رودخانه در ای رودخانه سفید ماهی مطالعه
 رود قم رودخانه جاجرود رودخانه غینرچه رودخانه چای قره رودخانه خزنق رودخانه صفات

69/47 کل طول ± 09/18 bc 00/100 ± 54/17 bc 17/55 ± 94/26 bc 17/70 ± 71/14 a 19/41 ± 39/6 bc 

46/44 چنگالی طول ± 08/17 bc 98/92 ± 56/16 b 16/51 ± 20/25 bb 34/65 ± 79/13 a 26/38 ± 90/6 b 

70/39 *استاندارد طول ± 35/15  07/84 ± 46/15  69/45 ± 81/22  69/56 ± 72/12  29/34 ± 59/5  

82/11 سر طول ± 05/4 bc 19/24 ± 51/4 b 92/13 ± 66/6 c 37/16 ± 57/3 a 93/9 ± 43/1 a 

49/2 پوزه طول ± 80/0 a 54/5 ± 60/1 c 12/3 ± 59/1 b 51/3 ± 09/1 a 17/2 ± 38/0 a 

99/5 گونه طول ± 39/2 a 39/13 ± 56/2 c 86/6 ± 45/3 b 04/9 ± 23/2 b 00/5 ± 84/0 a 

73/22 پشتی باله پیش ± 57/8 b 66/47 ± 94/8 b 38/26 ± 08/13 b 13/34 ± 93/6 b 46/19 ± 24/3 a 

97/3 پشتی باله قاعده ± 74/1 c 28/7 ± 67/1 c 04/4 ± 35/2 b 87/4 ± 04/1 b 94/2 ± 5/0 a 

78/3 مخرجی باله قاعده ± 64/1 b 49/7 ± 27/1 d 61/3 ± 94/1 ab 63/4 ± 12/1 b 69/2 ± 59/0 a 

48/7 مخرجی باله پس ± 83/2 ab 62/14 ± 18/3 ab 58/8 ± 48/4 ab 10/10 ± 13/1 b 72/6 ± 06/1 a 

67/9 ای سینه و شکمی باله فاصله ± 33/4 a 28/21 ± 96/3 b 07/11 ± 61/5 a 38/32 ± 08/7 b 68/8 ± 7/1 a 

55/9 بدن ارتفاع ± 18/4 a 15/22 ± 92/4 b 32/11 ± 39/6 a 99/15 ± 59/3 c 95/8 ± 78/1 b 

09/4 دمی باله ارتفاع ± 99/1 a 25/10 ± 94/1 b 68/4 ± 87/2 a 45/7 ± 74/1 c 98/3 ± 77/0 b 

09/4 سر ارتفاع ± 99/1 a 13/14 ± 01/3 b 61/7 ± 10/4 a 61/10 ± 26/2 b 76/5 ± 1/1 a 

 است. شده استفاده شده استاندارد های داده از آنالیزها در ولی باشند، می شده استاندارد غیر و خام های داده جدول های داده نکته:

 
 ای رودخانه سفید ماهی مطالعه مورد های جمعیت نرمال غیر صفات والیس -کروسکال آزمون نتایج و معیار انحراف و میانگین .3 جدول

 متر( میلی )برحسب نمک حوضه های هرودخان در
 P غینرچه رودخانه جاجرود رودخانه رود قم رودخانه چای قره رودخانه خزنق رودخانه صفات

 000/0 58/1±80/3 85/0±76/3 34/0±59/2 27/1±60/5 89/0±27/3 چشم قطر

 000/0 73/7±14/15 96/4±3/20 54/3±05/12 01/5±06/27 84/4±71/12 پشتی باله پس

 000/0 39/16±98/32 08/9±6/43 94/3±26/24 64/11±23/59 12/11±41/28 مخرجی باله پیش

 000/0 39/6±01/14 89/2±29/11 50/1±01/10 17/5±93/22 88/3±00/12 ای سینه باله پیش

 000/0 96/11±97/24 84/3±38/16 15/3±61/18 3/8±01/44 30/8±30/21 شکمی باله پیش



 111 ... یا رودخانه دیسف یماه یسنج ستیز سهیمقاو همکاران:  مولودی صالح 

 
 صفات اصلی های مؤلفه مرز دهنده نشان که رنگ( قرمز )خط جولیف برش خط نمایش و اصلی های مؤلفه ای نقطه نمودار .2 شکل

 است. اندازشی

 
 PC2 و PC1 محور جهت دو در ناپارامتریک صفات از یک هر سهم .4 جدول

 PC2 محور PC1 محور صفات

 436/0 069/0 چشم قطر
 137/0 377/0 پشتی باله پس

 -404/0 756/0 مخرجی باله پیش
 777/0 363/0 ای سینه باله پیش
 -152/0 358/0 شکمی باله پیش

 

 
  ای رودخانه سفید ماهی مطالعه مورد های جمعیت اندازشی صفات (PCA) اصلی های مؤلفه به تجزیه نمودار .3 شکل

 نمک. حوضه های رودخانه در
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 مطاله مورد های جمعیت ای نقطه پراکنش ترسیم
 اندازشی صفات(CVA)  آنالیز اساس بر نمک حوضه

(0383/0Wilks lambda=، 7/31f= 0002/0 وp<) 
 تا مطالعه مورد های جمعیت بین که داد نشان نیز

 این جمله از ،شود می دیده داری معنی تفاوت حدودی
 و خزنق با رود قم های جمعیت بین به توان می ها تفاوت
 چای قره با رود قم و خزنق های جمعیت بین جدایی
 (5)شکل ای خوشه آنالیز نتایج در (.4 )شکل کرد اشاره

 دسته یک در تنهایی به چای قره رودخانه جمعیت نیز
 است. شده متمایز ها جمعیت سایر از و گرفته قرار

 

 شمارشی صفات

اسمیرنوف صفات  -نتایج حاصل از آزمون کولموگروف
باشند.  شمارشی نشان داد که تمامی صفات غیرنرمال می

های حاصل از صفات شمارشی وارد  در مرحله بعد داده
(. با توجه به نتایج 5 والیس شدند )جدول-کروسکالآنالیز 

های مورد مطالعه به جز در  حاصل از این آزمون جمعیت
ای و  صفات فلس دور ساقه دمی، شعاع سخت باله سینه

شکمی، شعاع نرم باله مخرجی، شعاع سخت باله 
های سخت و نرم باله پشتی در بقیه  مخرجی، شعاع

 صفات با یکدیگر اختالف داشتند.

 
 بر نمک حوضه های رودخانه در ای رودخانه سفید ماهی مطالعه مورد های جمعیت (CVA) کانونی همبستگی تجزیه نمودار .5 شکل

 اندازشی صفات اساس

 

 
 اندازشی صفات اساس بر نمک حوضه های رودخانه در ای رودخانه سفید ماهی مطالعه مورد های جمعیت ای خوشه آنالیز نمودار .5 شکل
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 آنالیزهای جهت معنادار صفات از بعد مرحله در
PCA، CVA قرار استفاده مورد  ای خوشه آنالیز و 
  مؤلفه به تجزیه آزمون نتایج بررسی در گرفت.

(PCA،) عامل یک که شد استخراج عامل 6 تعداد 
 مقدار که داشت قرار جولیف برش خط از باالتر

 واریانس درصد 17/46 با مؤلفه این به مربوط واریانس
 داشته عهده به ها جمعیت تفکیک در را نقش بیشترین

 بدن شکل های تفاوت بررسی منظور به (.6 )شکل است
 رسم ها آن پراکنش نمودار مطالعه، مورد های جعیت بین

 آنالیز ها، جمعیت بندی گروه از حاصل نتایج اساس رب شد
PCA مطالعه مورد های جمعیت بین داری معنی تفاوت 
 است اندک ها آن بین پوشانی هم چند هر نداد نشان

 در غیرپارامتریک صفات از یک هر نقش . (.7 )شکل
 در PC2 و PC1 محور طول در ها جمعیت بندی گروه

 PC1 محور طول در ،اساس این بر است. آمده 4 جدول
 در و دمی ساقه دور فلس صفت مربوط نقش بیشترین

 فلس صفت به مربوط نقش بیشترین PC2 محور طول
 است. جانبی خط روی

 
 در ای رودخانه سفید ماهی مطالعه مورد های جمعیت نرمال غیر صفات والیس -کروسکال آزمون نتایج و معیار انحراف میانگین، .5 جدول

 نمک حوضه های رودخانه

 ردیف 
 قمرود

)n= (29  
 خزنق

)n= (37  

 غینرچه

)n= (24  

 چای قره

)n= (23  
 جاجرود

)n= (13  
p 

 000/0 72/14±54/0 83/15±65/0 29/15±81/0 65/14±72/0 62/15±56/0 ای سینه باله نرم شعاع تعداد 1
 00/1 00/1±00/0 00/1±00/0 00/1±00/0 00/1±00/0 00/1±00/0 یا سینه باله سخت شعاع تعداد 2
 000/1 04/8±2/0 00/8±00/0 00/8±00/0 08/8±28/0 03/8±19/0 پشتی باله نرم شعاع تعداد 3

 45/۰ 85/2±۰۰/۰ ۰۰/3±۰۰/۰ ۰۰/3±۰۰/۰ ۰۰/3±۰۰/۰ ۰۰/2±۰۰/۰ پشتی باله سخت شعاع تعداد 4

 000/0 64/8±49/0 83/8±39/0 25/8±44/0 49/8±51/0 24/8±44/0 شکمی باله نرم شعاع تعداد 5
 000/1 00/1±00/0 00/1±00/0 00/1±00/0 00/1±00/0 00/1±00/0 شکمی باله سخت شعاع تعداد 6
 382/0 24/8±44/0 26/8±54/0 08/8±28/0 16/8±37/0 10/8±31/0 مخرجی باله نرم شعاع تعداد 7
 00/1 00/3±00/0 00/3±00/0 00/3±00/0 00/3±00/0 00/3±00/0 مخرجی سخت شعاع تعداد 8

 159/0 80/18±41/0 96/18±21/0 00/19±29/0 97/18±37/0 00/19±27/0 دمی باله شعاع تعداد 9

 ۰۰۰/۰ 24/3±44/۰ 34/3±48/۰ ۰۰/3±۰۰/۰ 13/3±34/۰ 37/3±49/۰ جانبی خط پایین فلس تعداد 10

 000/0 96/44±10/1 35/44±78/0 00/44±42/0 16/44±55/0 90/44±77/0 جانبی خط روی فلس تعداد 1

 ۰۰۰/۰ ۰4/7±2/۰ 47/7±51/۰ ۰۰/7±۰۰/۰ 15/7±37/۰ 24/7±43/۰ جانبی خط باالی فلس تعداد 12

 341/0 40/18±5/0 39/18±5/0 21/18±41/0 24/18±43/0 24/18±51/0 پشتی باله جلوی فلس تعداد 13

 ۰۰۰/۰ ۰۰/14±۰۰/۰ 13/14±18/1 75/14±56/۰ ۰۰/14±۰۰/۰ ۰7/14±65/۰ دمی ساقه دور فلس تعداد 14

 
 PC2 و PC1 محور جهت دو در ناپارامتریک صفات از یک هر سهم .6 جدول

 PC2 محور PC1 محور صفات

 -145/۰ 823/۰ دمی ساقه دور فلس

 117/۰ 189/۰ جانبی خط پایین فلس

 -۰85/۰ ۰98/۰ جانبی خط باالی فلس

 892/۰ ۰31/۰ جانبی خط روی فلس

 -4۰2/۰ 423/۰ ای سینه باله نرم شعاع

 ۰۰53/۰ -۰39/۰ شکمی باله نرم شعاع
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 است. شمارشی صفات اصلی های مؤلفه مرز دهنده نشان که قرمز( )خط جولیف برش خط نمایش و اصلی های مؤلفه ای نقطه نمودار .6 شکل

 

 
 نمک حوضه های رودخانه در ای خانهرود سفید ماهی مطالعه مورد های جمعیت شمارشی  (PCA) اصلی های مؤلفه به تجزیه نمودار .7 شکل

 
 مطاله مورد های جمعیت ای نقطه پراکنش ترسیم

 اندازشی صفات (CVA)  آنالیز اساس بر نمک حوضه
(16/0Wilks lambda=، 76/15 f= 0002/0 و p<) 

 تفاوت مطالعه مورد های جمعیت بین که داد نشان نیز
 خزنق های جمعیت چند هر ،شود نمی دیده داری معنی

 حاصل نتایج (.8 )شکل شدند جدا حدودی تا غینرچه و
 در را چای قره و رود قم نیز (9 )شکل ای خوشه آنالیز از

 سایر با را تمایز بیشترین و داد قرار گروه یک
 ند.شتدا ها جمعیت

 

 گیریو نتیجه بحث
 ذخایر بررسی و ماهیان مختلف های جمعیت شناسایی

 شیالتی کارآمد و منطقی مدیریت حفظ لحاظ به ها آن
 و پایه  که گفت توان می پس دارد. باالیی اهمیت
هر گونه  در مختلف جمعیتی واحدهای شناسایی اساس

 ,Erguden & Turanهای ریختی است ) گیژمطالعه وی

شناسی  های ریخت گیژپذیری در وی بررسی تنوع(. 2005
 های محیط در که گونه یک های جمعیتشناسی  و بوم

 کنند، می زندگی زیستگاهی خصوصیات نظر از متفاوت
 را جمعیتی های ویژگی روی بر محیطی تغییرات تأثیر
 به توجه با (.Kuliev, 1984) دهند می نشان بهتر
صفات شمارشی در تجزیه به  آنالیز از حاصل نتایج
های  داری بین جمعیت تفاوت معنی ،های اصلی مؤلفه

ها جدایی  از جمله این تفاوت ،مورد مطالعه دیده شد
رود بود. نتایج  های خزنق و قم چای از جمعیت جمعیت قره

توانست نیز  (CVAتجزیه همبستگی کانونی )
های مورد مطالعه را تا حدودی از یکدیگر جدا  جمعیت
زنق با های خ تفاوت بین جمعیت توان به می کند که

رود با  های خزنق و قم رود و جدایی بین جمعیت قم
 چای اشاره کرد. قره
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 بر نمک حوضه های رودخانه در ای رودخانه سفید ماهی مطالعه مورد های جمعیت (CVA) کانونی همبستگی تجزیه نمودار .8 شکل

 شمارشی صفات اساس
  

 
 شمارشی صفات اساس بر نمک حوضه های رودخانه در ای رودخانه سفید ماهی مطالعه مورد های جمعیت ای خوشه آنالیز نمودار .5 شکل

 
 CVA آنالیز از حاصل نتایج شد دیده که همانطور

 (PCA) اصلی های مؤلفه به تجزیه نتایج توانست
 تأییدنماید. را مطالعه مورد های جعیت اندازشی صفات

 دوم و اول اصلی محور دو طول در صفات بررسی در
 باله شیپ و ای سینه باله پیش ترتیب به که داد نشان

 به ها جمعیت تفکیک در را نقش بیشترین مخرجی
 توانند می مرفومتریک صفات است. داشته عهده

 محیطی فاکتورهای به نسبت زیادی پذیری انعطاف
 (.Turan, 1999) دهند نشان غذا فراوانی و دما مانند

 های جمعیت بین در شمارشی صفت 14 بررسی در

 که داد نشان نمک دریاچه حوضه در مطالعه مورد
 و PCA آنالیز اساس بر مطالعه مورد های جمعیت
CVA نشد مشاهده ها جمعیت بین چنانی آن تفاوت 

 و بود کم نیز ها آن بین پوشانی هم میزان که چند هر
 تا رود قم و چای قره های جمعیت آنالیز دو هر در

 از حاصل ای خوشه تحلیل ،اما بودند. شده جدا حدودی
 یک در را رود قم و چای قره توانست شمارشی صفات
 حاصل های داده حاضر حال مطالعه در دهد. قرار گروه

 تنوع از نمک دریاچه حوضه در شمارشی صفات از
 صفات ثبات آن دلیل که بودند برخوردار پایینی
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 & Winfield) باشد می ماهیان در شمارشی

Nelson, 1991.) در تنوع که است حالی در این 
 و بوده ژنتیکی تأثیر تحت بیشتر مریستیک صفات
 قرار )محیطی( زیستگاهی فاکتورهای تأثیر تحت کمتر
  (.Karakusis et al., 1991) گیرد می

Alizadeh et al. (2015) تنوع بررسی در 
 دوغ، های رودخانه در ای رودخانه سفید ماهی ریختی

 دریای حوضه جنوبی بخش در سفیدرود و سیاهرود
 جداکننده صفات جمله از که رسیدند نتیجه این به خزر
 -پشتی باله فاصله چشم، مردمک قطر ها جمعیت بین

 و ها چشم بین فاصله مخرجی باله قاعده طول دمی،
 در صفات از یک هر نقش همچنین بود. سر عرض
 عرض ترتیب به را دوم و اول اصلی محور دو طول
 در چشم قطر و ای سینه باله قاعده طول دمی، ساقه
 مردمک قطر ها چشم بین فاصله و اول محور طول
 دوم محور طول در مخرجی باله قاعده طول و چشم
 .کردند عنوان

 شرایط به نسبت اندکی زمان مدت در قادرند ماهیان
 نشان العمل عکس نمایند می زیست آن در که محیطی

 متفاوت، شرایط با هایی زیستگاه در سرعت به و داده
 کند ایجاد مختلف ریختی الگوهایی با را هایی جمعیت

(Mouludi-Saleh et al., 2017b.) صفات 
 دارن مهره سایر به نسبت ماهیان در شناسی ریخت
 ای گونه بین و ای گونه درون تغییرات دچار بیشتر

 حساسیت محیط از ناشی تغییرات به نسبت و شود می
 که شد می تصور گذشته در .دهند می نشان را بیشتری
 امروزه اما دارد، ژنتیکی منشأ صرفاً ریختی تغییرات

 عوامل کنار در نیز محیطی تغییرات که شده مشخص
 این به باشد، می تأثیرگذار ریختی تغییرات در زنتیکی
 تغییرات اصلی عامل عنوان به محیط نقش ترتیب
 Mouludi-Saleh et) است رسیده اثبات به ریختی

al., 2017a.) های تفاوت آمدن وجود به علل توضیح 
 اساساً ولی ت،اس دشوار بسیار ها جمعیت میان ریختی
 مختلف های زیستگاه در ماهیان های گونه از بسیاری

-Mouludi) دهند نشان ریختی های تفاوت توانند می

Saleh et al., 2017c). فاصله مطالعه این در 
 و سنجی ریخت صفات اساس بر تاکسونومیکی

 در اندازشی صفات عملکرد که داد نشان شمارشی
 بوده بهتر شمارشی صفات به نسبت جمعیتی جدایی
 یکدیگر از را ها جمعیت که است توانسته بهتر و است
 بیشتر سنجی ریخت صفات که این به توجه با کند. جدا

 صورت به و بوده یکیژاکولو شرایط تأثیر تحت
 در را فنوتیپی و زیستگاهی های تفاوت آشکارتری

 ,Jerry & Cairens) دهد می نشان ها جمعیت سطح

1998; Keivany et al., 2016a،) ،توان می بنابراین 
 های رودخانه از شده صید های جمعیت که گرفت نتیجه
 و زیستگاهی نظر از احتماالً نمک دریاچه حوضه
 مراحل طول در باشند. می متفاوت اکولوژیکی شرایط

 دارای زیستگاه و محیطی های ویژگی ماهیان نمو اولیه
 سنین دارای ماهیان و هستند ماهیان بر مهمی اثرات

 بسیار محیطی شرایط تغییرات به کوچک ثهج و کم
 اولیه دوران در که ماهیانی معموالً  د.هستن حساس
 لحاظ از هستند مشابه محیطی شرایط دارای زندگی
 ,.Pinheiro et al) دارند مشابهی وضعیت ریختی

2005; Keivany et al., 2016a)، این حال، این با 
 و تنوع و جغرافیایی جدایی علت به تواند می ها تفاوت

 شود می پیشنهاد بنابراین، باشد، نیز ژنتیکی دگرگونی
 تفکیک استنادتر قابل و تر دقیق مطالعه برای

 از نمک دریاچه حوضه سفید ماهی های جمعیت
 شود. استفاده نیز مولکولی های روش
 

 سپاسگزاری
 نصری، منوچهر دکتر درافشان، ساالر دکتر آقایان از

 و االسالمی نظام علی مهندس اسداهلل، سعید مهندس
 برداری نمونه در همکاری جهت میرزایی علی مهندس

 مظاهر مهندس آقای از نماییم. می قدردانی و تشکر
 کارهای در کمک خاطر به نیز فرادنبه، زمانی

 مالی های هزینه شود. می سپاسگزاری آزمایشگاهی،
 اصفهان صنعتی دانشگاه توسط پژوهش این اجرای
 است. شده تأمین
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