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 :نوع مقاله

 پژوهشی
  

 چکیده

نمونه  78در حوضه جنوبی دریای خزر  (Barbus cyriكورا ) ماهی سنجی و شمارشیهای ریختبررسی ویژگیمنظور به

سنجی بهی ریختویژگ 32صید شد.  رود و تجنسفیدرود، سرداب هایماهی با استفاده از دستگاه الکتروشوكر از رودخانه

-یخات رهاای  ویژگی شمارشی به وسیله استریومیکروسکوپ شمرده شد. ویژگی 9یری و گاندازهوسیله كولیس دیجیتال 

هاای  پس دادهها استاندارد شدند. سو تحلیل به جهت كاهش خطای حاصل از اندازه ناهمسان نمونه یهتجزسنجی قبل از 

-قرار گرفتند. در مورد ویژگای    (MANOVA/CVA)( و متغیرهای كانونیPCA) اصلی یهاتحلیل مؤلفهحاصله تحت 

حدود  دهندهنشان عامل 3های شمارشی درصد تنوع و در مورد ویژگی 71 حدود دهندهنشان عامل 9سنجی های ریخت

های عیتسنجی و چهار ویژگی شمارشی در بین جمتویژگی ریخ 17های مورد مطالعه بود. درصد تنوع بین جمعیت 60

اقلیمای متفااو     . با توجه به نتایج به نظر رسید شارای  (P<0.05) دار با یکدیگر بودندیمعنمورد مطالعه دارای اختالف 

 ها باشد.های مورد بررسی مهمترین عامل در جدایی جمعیتحاكم بر زیستگاه

 

 :تاریخ دریافت

7/2/1396 
 

 :انتشارتاریخ 

29/2/1396 
 

 :واژگان كلیدی

  كورا یماهسس

 تنوع ریختی

  یپفنوت

 یستگاهز

 ینحوضه كاسپ

 

 

 مقدمه

باشاد،  منظور حفظ ذخایر آنهاا ضاروری مای   ی، بهسازگان آببوم یکدر  یانمختلف ماه یهاگونه شناسیو بوم شناسیزیست مطالعه

 (.Bagenal, 1978) كاربرد فراوان دارد یالتیش یحصح یریتمد شده كه در سازگانبوم ییغذا یرهمنجر به شناخت زنجاین مطالعا  

. اگرچه (Tudela, 1999) یردقرار گ یو بررس تحقیقمورد یان، ای ماهگونه یتیساختار جمع باید، آبی بر منابع یمنطق یریتمد برای

و  یسات یز یهاا یژگا یو ییشناسادر رابطه با  یآن اطالعا  با ارزش جینتا، اما است دهیچیو پ ریگوقت امری تیمطالعه ساختار جمع

هاای  بررسای ویژگای   (.Coad, 2017) دهدیها ارائه مهرچه بهتر آن تیریحفاظت و مدجهت وحش در ا یح یهاگونه یشناختبوم

معماوً  از قابال اعتماادترین    است  خ  جانبیی بدن و هاهای فلسها، ردیفبالهی هاها، تعداد شعاعتعداد مهره شاملشمارشی كه 

است كاه   بهتربنابراین دارای تنوع بوده، غالبا   ونهدر یک گها این ویژگی(. Tzeng, 2004شود )محسوب می شناسیآرایههای ویژگی

 شیل
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. (Poulet et al., 2004) های تغییرا  را تعیین كارد ها انجام داد و میانگین دامنهای از نمونهمحاسبا  را بر روی تعداد قابل مالحظه

شاناختی در  توان به تفاو  در وضاعیت باوم  كه از مهمترین آنها می های متفاوتی داردهای ریختی و شمارشی علتتفاو  در ویژگی

 یهاا یژگیو (.Smith, 1966)اشاره نمود  دما، غلظت اكسیژن محلول، شوری یا قابلیت دستیابی به غذامراحل اولیه تکوین ًرو نظیر 

 ی(. فراوانا Turan, 1999) ردیا گیمورد استفاده قرار ما  یشناسستیدر علم ز بندیمنظور ردهبه طور معمولبه انیماه یشناسختیر

-تیا جمع ییشناسا یكند. برایم رییدهد تغیم خر یهر ماه یدمثلیتول تیكه در احتمال بقا و موفق یراتییتغ دنبالبه تیجمع کی

مثل طول و وزن و صفا  قابال   یریگصفا  قابل اندازه یاز آنها بررس یکیوجود دارد كه  یمتفاوت یهاگونه روش کیمختلف  یها

 انیاز ماه کیهر یو صفا  قابل شمارش یریگبا مطالعه صفا  قابل اندازه نی(. بنابراTuran and Erdugan, 2004) باشدیشمارش م

-Turan, 1999; Jouladehرا بدست آورد ) تیجمع کیشاخص  یرفولوژواز صفا  م یتوان تعدادیم یآمار یهاروش یریكارگو به

Roudbar et al., 2014.) 

سرتاسار    بااًیی در  ( باوده و دارای پاراكنش نسابتا    Cyprinidae( متعلق به خانواده كپاور ماهیاان )  Barbus cyriسس ماهی كورا )

تاا  10ا دماای آب   با ها با بستر سنگالخی، فوقانی و میانی رودخانه. این گونه در نواحی (1)شکل  باشدحوضه جنوبی دریای خزر می

از  (.Coad, 2017كند )از حشرا  آبزی تغذیه می نماید و غالبا متر بر ثانیه زیست می 1گراد و سرعت آبی بیشتر از درجه سانتی 15

این مطالعه  حوضه آبریز خزر وجود دارد، در B. cyriهای مختلف های ریختی جمعیتاطالعا  محدودی در مورد ویژگیآنجایی كه 

 .ه اجرا درآمدبهای ذكر شده این گونه در سه رودخانه مختلف حوضه جنوبی دریای خزر تر ویژگیبا هدف بررسی و شناسایی دقیق

 هامواد و روش

 13رود )ه(، سردابقطع 40) های تجناز رودخانه 1395در فصل پاییز  Barbus cyriنمونه ماهی  78تعداد  برای انجام این مطالعه

 محلول یهوشی در، پس از ب(1)جدول صید  ولت 200-250 ولتاژ با الکتروشوكر دستگاه وسیلهبهقطعه(  25رود )قطعه( و سفید

سنجی با ریخت ویژگی 32شدند.  منتقل آزمایشگاه بیوسیستماتیک دانشگاه تهران به بررسی برای و یتتثب درصد 10 فرمالین

-سان نتایج ریختناهم اندازه از ناشی یری شد. به جهت كاهش خطایگاندازه متریلیم 1/0 دقت با دیجیتال از كولیساستفاده 

 شدند. استاندارد  Beacham (1985)فرمول ارائه شده توس   یلهو بوس سنجی

𝑀(𝑡) = 𝑀(0)(
𝐿

𝐿(0)
)𝑏 

 نموناه  كال  برای استاندارد طول میانگین :L ،شده مشاهدهصفت  طول :M )0(هر صفت، استانداردشده  مقادیر :M(t) كه بر این اساس

همچنین  منطقه است. هر برای Log L)0(و  MLog)0(بین  رگرسیونی ضریب :b و  نمونه هر استاندارد طول :L)0( مناطق، همه برای و

شاده و   سانجی اساتاندارد  گردید. ضاریب تغیارا  صافا  ریخات     نیز با استفاده از استریومیکروسکوپ شمارش شمارشی نه ویژگی

 شمارشی نیز  با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد.

        𝐶. 𝑉𝑝 = 100√
∑𝑆2

∑𝑋2
 

 هات تعیاین  ج: مربع میانگین ویژگی ماورد مطالعاه اسات.    2X: واریانس ویژگی مورد مطالعه و 2S: ضریب تغییرا ، C.Vpكه در آن 

 .شد نکن استفادهها از تست دا( و برای مقایسه میانگینANOVA) طرفه یک واریانس آزمون از مطالعه، مورد هایگونه بین اختالف

یال  تحلهای ماورد بررسای تحات    سنجی و  شمارشی جهت بررسی اختالف ریختی بین گونهصفا  استاندارد شده ریخت همچنین

های یلتحلتجزیه  .قرار گرفت   MANOVA/CVA( و تحلیل متغییرهای كانونیPrincipal component analysis) های اصلیمولفه

 صور  گرفت. Excel  2016و  SPSS Ver. 22 ،2.17c Ver. PASTهای افزارنرمآماری در این مطالعه با 
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 بردرایهای نمونه: نام و مختصات جغرافیایی ایستگاه1جدول 

 تعداد نمونه صید شده  عرض جغرافیایی  طول جغرافیایی  رودخانه  ردیف

 40  "41'33°36  "56'14°53  تجن  1

 13  "13'48°36  "38'51°50  سرداب رود  2

 25  "38'15°37  "33'55°49  سفید رود  3

 

 
 Barbus cyri : نمای جانبی گونه1شکل 

 نتایج 

 17 ررسی شدهبسنجی از مجموع صفا  های ریختدانکن ویژگی تست و طرفه یک واریانس بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل

های تمامی ویژگی (. كه در این بین صفا 2)جدول  (P<0.05)بود  داریمعنویژگی در بین سه جمعیت مورد مطالعه دارای اختالف 

اله بارتفاع  ی،اله مخرجبطول قاعده  ارتفاع باله پشتی، طول قاعده باله پشتی،ها(، مربوط به سر )به جز طول و عرض دهان و سبیلک

 .(P<0.05) ودندبدار طول باله دمی دارای اختالف معنیو  حداكثر ارتفاع بدن طول باله شکمی، ای،هطول باله سین مخرجی،

-جمعیت سنجیریخت هایویژگی برای دانکن تست و طرفه یک واریانس آنالیز نتایج و متر(معیار)میلی انحراف و میانگین : 2 جدول

 باشد(می كمینه-بیشینه پرانتز داخل )اعداد  های مورد مطالعه

   منطقه نمونه برداری  

 P  سفیدرود سرداب رود تجن  ویژگی

  طول كل
115/7±21/5 

(93/6-174/3) 

102/6±45 

(61/2-186/8) 

151/1±23/6 

(105/7-205) 

 
 

  طول چنگالی
105/4±20/1 

(83/8-157/9) 

95/2±43/1 

(54/9-177/5) 

140/8±22/2 

(99-193/2) 

 
 

  طول استاندارد
92/2±18/5 

(70/9-142) 

83/4±39/5 

(46/7-160/2) 

124/6±20/4 

(84/8-170/9) 

 
 

  طول پیش مخرجی
70/3±13/9 

(56/2-104/8) 

62/7±29/6 

(35/9-119/9) 

95/5±16 

(66/3-133/6) 

 
077/0  

  طول پس مخرجی
16/6±4 

(11/4-26) 

15/1±7/8 

(7/7-28/8) 

21/7±3/4 

(15/2-29/1) 

 
193/0  

  طول پیش پشتی
49/4±8/8 

(39/1-72/3) 

44/7±20/1 

(26/8-81/5) 

64/6±10/1 

(45-88/2) 

 
287/0  

 طول پس پشتی

 
 

33/4±7/4 

(22/8-52/9) 

31±15/3 

(16/4-63/5) 

46/1±7/2 

(31/5-62/1) 

 
273/0  
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  طول سر
24/9b±4/8 

(19/5-38/9) 

23/2b±10/2 

(13/9-42/4) 

35a±5/5 

(24/4-48/3) 

 
000/0  

  ارتفاع سر
16a±3/3 

(12/2-24/8) 

15/5b±6/6 

(8/8-27/4) 

22/6b±3/4 

(16/9-31/7) 

 
000/0  

  عرض سر
13/7b±3/3 

(10/3-24) 

12/5ab±6 

(6/5-23/8) 

20/a2±4 

(13/4-30/1) 

 
004/0  

  طول پس سر
21/2b±3/8 

(15/8-30/6) 

20/3a±8/9 

(11/9-37/8) 

28/9ab±4/5 

(19/3-40) 

 
004/0  

  طول پیش چشمی
10b±2 

(7/8-15/9) 

9/7a±4/7 

(5/1-18/2) 

14/1a±2/3 

(9/2-19/9) 

 
000/0  

  طول پس چشمی
12/1a±2/7 

(8/9-20/9) 

10/1b±4/6 

(5/7-18/8) 

16/5a±2/5 

(11/7-23/4) 

 
001/0  

  فاصله بین دو چشم
7/3b±1/4 

(5/3-10/8) 

6/9a±3 

(4/3-12/8) 

10/1a±1/5 

(7/4-13/4) 

 
001/0  

  قطر چشم
3/9c±0/6 

(3-5/1) 

4/4a±2 

(2/5-9/4) 

5/8b±0/7 

(4/5-7/5) 

 
000/0  

  طول قاعده باله پشتی
12/5b±3/1 

(9/3-21/5) 

11/7a±5/2 

(6/4-21/4) 

17/9a±3/4 

(13/3-25/5) 

 
004/0  

  ارتفاع باله پشتی
19/7a±3/7 

(15-30/5) 

18/3a±6/5 

(10/8-30) 

22/9b±3/8 

(17-33/3) 

 
000/0  

  طول قاعده باله مخرجی
8/4a±2/1 

(4/9-14/5) 

7/2ab±3/4 

(3/9-13/2) 

10/4c±2/4 

(7/2-16/9) 

 
030/0  

  ارتفاع باله مخرجی
20a±5/3 

(14/6-31/8) 

17/6a±8/4 

(10/3-34/5) 

23/9b±6/6 

(16/9-39/2) 

 
001/0  

  طول باله سینه ای
19/3a±3/8 

(15/2-28/8) 

16/3b±6/1 

(10/2-27/8) 

22/1b±3/2 

(15/8-30/5) 

 
001/0  

  طول باله شکمی
17a±3/4 

(11/8-25/3) 

14/6b±5/5 

(9/5-24/3) 

19/6b±2/9 

(14/2-26/5) 

 
000/0  

  عرض ساقه دمی
9/4±1/7 

(7-13/1) 

8/7±3/6 

(4/9-15/3) 

12/7±1/8 

(9/1-16/5) 

 
340/0  

  حداكثر ارتفاع بدن
20/1b±4 

(15/5-29/5) 

20a±9 

(11/1-39/1) 

26/9b±4 

(20/1-35/6) 

 
000/0  

ای و مخرجیهای سینهفاصله بین باله   
48/2±10/1 

(37/1-71/3) 

42/7±21/5 

(23/5-83/9) 

65/9±11/5 

(45/6-93/5) 

 
117/0  

ای و شکمیهای سینهفاصله بین باله   
25/5±5/4 

(19/4-38/6) 

22/4±11/2 

(12/7-44/2) 

34/9±5/5 

(25/5-49/4) 

 
123/0  

های شکمی و مخرجیفاصله بین باله   
23/3±5/1 

(16/5-35/1) 

21±10/9 

(11/2-42/7) 

31/6±5/6 

(22/4-44/3) 

 
473/0  

  طول باله دمی
21/5a±3/8 

(16/3-32/5) 

18/8b±6/6 

(12/2-30/6) 

25/4b±3/5 

(18/1-33/9) 

 
005/0  

های بینیفاصله بین سوراخ   
4/3b±0/8 

(3/1-6/2) 

4/3a±1/8 

(2/4-7/5) 

5/9ab±1/1 

(3/8-8/1) 

 
005/0  

  ارتفاع دهان
4/1±0/8 

(2/9-6/3) 

3/7±1/6 

(2/1-6/7) 

4/7±0/8 

(2/6-6/4) 

 
076/0  

  عرض دهان
5/5±1/5 

(3/7-9/7) 

4/7±2/2 

(2/9-9/6) 

7/3±1/5 

(4/4-11) 

 
888/0  

  طول سبیلک اول
4/2±1 

(3/1-7/3) 

3/7±2/2 

(1/3-8/3) 

5/6±1/1 

(3/6-7/8) 

 
216/0  

  طول سبیلک دوم
6/6±1/2 

(5/1-9/6) 

5/8±3 

(1/7-11/4) 

8/1±1/3 

(5/6-10/8) 

 
058/0  

 -  pC.V  21/12 17/18 47/19ضریب تغییرا  
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 ناه  یعاامل  یال لو تح تجزیه ارائه شده است، بر اساس نتایج 3سنجی در جدول ریخت یهایژگیو یبرا یعامل یلو تحل نتایج تجزیه

شاماره  ماید. در جدول نها را توجیه میبین جمعیت از تنوع درصد 71 در حدودرا انتخاب كرده كه  1بزرگتر از  یژهو یرعامل با مقاد

امال بیشاتر   عنیز ماتریس تجزیه نه عامل ذكر شده به تفکیک هر صفت ارائه شده است، طبق قاعده هر چه میزان واریاانس یاک    4

ل طاو ی، اله مخرجبارتفاع ی، ارتفاع باله پشتها بیشتر خواهد بود. لذا در عامل اول باشد، ضریب شركت آن عامل در تفکیک جمعیت

اصله فای و شکمی و ههای سینای و مخرجی، فاصله بین بالههای سینهفاصله بین بالهو در عامل دوم  کمیای، طول باله شباله سینه

    بودند. 7/0بزرگتر از  های شکمی و مخرجی دارای ضرایب عاملیبین باله

 مورد مطالعه هایجمعیتسنجی ریخت هایویژگی استخراجی عوامل و واریانس درصد ویژه، : مقادیر3جدول 
ویژه مقدار  عامل واریانس درصد   تجمعی درصد    

1  3/704  12/772  12/772 

2  2/674  9/220  21/992 

3  2/605  8/983  30/975 

4  2/369  8/170  39/146 

5  2/344  8/082  47/228 

6  2/038  7/026  54/254 

7  1/870  6/450  60/704 

8  1/777  6/127  66/831 

9  1/458  5/028  71/859 

 سنجی مورد مطالعهریخت هایاز ویژگیدست آمده به هایعامل یهتجز یسماتر: 4جدول 

 عامل ها  

 9 8 7 6 5 4 3 2 1  ویژگی

 0/24- 0/04- 0/08 0/12 0/01- 0/55 0/13 0/62 0/11  طول پیش مخرجی

 0/61 0/10 0/33- 0/01 0/15- 0/22- 0/10- 0/24 0/30  طول پس مخرجی

 0/15- 0/13- 0/04- 0/01- 0/80 0/06 0/04 0/01 0/11  طول پیش پشتی

 0/63 0/14- 0/04 0/02 0/08- 0/04- 0/09 0/30- 0/17-  طول پس پشتی

 0/12- 0/23 0/13- 0/50 0/02 0/60 0/19 0/14- 0/31-  طول سر

 0/01 0/25 0/14- 0/55 0/05- 0/31 0/43 0/04- 0/11-  ارتفاع سر

 0/07 0/12 0/14- 0/24 0/16 0/45 0/55 0/11 0/06-  عرض سر

 0/20- 0/37 0/15- 0/27 0/62 0/01- 0/03 0/10- 0/26-  طول پس سر

 0/14- 0/62 0/03 0/30 0/37 0/00 0/27 0/05- 0/20-  طول پیش چشمی

 0/05- 0/01- 0/08 0/03- 0/14 0/84 0/24- 0/03 0/02  طول پس چشمی

 0/13 0/40 0/11- 0/22- 0/05 0/21 0/66 0/13 0/29-  فاصله بین دو چشم

 0/09 0/11 0/14- 0/77 0/03 0/11- 0/15 0/18- 0/22-  قطر چشم

 0/08 0/74 0/09 0/22 0/21- 0/21 0/25 0/08- 0/06  طول قاعده باله پشتی

 0/07 0/08 0/12 0/16 0/07- 0/00 0/12 0/00 0/83  ارتفاع باله پشتی

 0/22- 0/47 0/15 0/20- 0/27 0/09- 0/04- 0/03 0/41  مخرجیطول قاعده باله 

 0/27- 0/13- 0/09 0/18- 0/05- 0/02 0/27 0/01 0/73  ارتفاع باله مخرجی

 0/07 0/00 0/05 0/19- 0/11 0/07 0/12- 0/02 0/78  طول باله سینه ای

 0/04- 0/04 0/09- 0/27- 0/12 0/03- 0/25- 0/14 0/75  طول باله شکمی
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 0/43 0/05 0/10 0/22 0/55 0/16 0/35 0/20 0/01-  عرض ساقه دمی

 0/18 0/07 0/13 0/13 0/10 0/16- 0/73 0/12 0/02  حداكثر ارتفاع بدن

 0/00 0/11- 0/08 0/16- 0/02- 0/09 0/11 0/89 0/03  ای و مخرجیهای سینهفاصله بین باله

 0/10 0/09 0/06- 0/30- 0/06- 0/01 0/04 0/79 0/12-  ای و شکمیهای سینهفاصله بین باله

 0/08- 0/04- 0/01 0/12 0/00 0/13- 0/04 0/72 0/13  های شکمی و مخرجیفاصله بین باله

 0/07 0/22- 0/23- 0/09 0/43 0/19 0/10- 0/01 0/60  طول باله دمی

 0/28- 0/05 0/15- 0/19 0/10 0/03- 0/67 0/03 0/13  های بینیفاصله بین سوراخ

 0/06 0/13 0/12 0/21- 0/66 0/05 0/14 0/15- 0/25  ارتفاع دهان

 0/02 0/11 0/02- 0/17- 0/01- 0/65 0/25 0/04- 0/41  عرض دهان

 0/16- 0/05 0/82 0/17- 0/03 0/09 0/02- 0/02- 0/01-  طول سبیلک اول

 0/10 0/05 0/89 0/00 0/04- 0/09- 0/08- 0/10 0/11  طول سبیلک دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2و 1 یفاكتورها یرافراد براساس مقاد پراكنش: 2شکل 

ی اصل یهامؤلفه یلتحل ی بر اساسسنج یختر هایویژگی

(PCA) 

 2و1 یفاكتورها یرافراد براساس مقاد پراكنش: 3شکل  

ی اصل یهامؤلفه یلتحل شمارشی بر اساس هایویژگی

(PCA) 

 سفید رود●:سرداب رود، □: +:تجن، 

سنجی و ی ریختهابرای ویژگی( PCAی )اصل یهامؤلفههای اول و دوم عامل یلتحلها بر اساس ای جمعیتترسیم پراكنش نقطه

های ر ویژگیدهای مورد بررسی همپوشانی محدودی نشان داده شده است. بر اساس نتایج نمونه 3و  2های شمارشی در شکل

ا هجمعیت وهای شمارشی واگرایی محدودی مشاهده شده دهند اما در ویژگیریختی واگرایی بیشتری را از خود نشان می

 باًتری دارند. "همپوشانی نسبتا

ویژگی  4 سی شدههای شمارشی از مجموع صفا  برردانکن ویژگی تست و طرفه یک واریانس بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل

تعداد ی،   جانبخ یتعداد فلس روهای (. ویژگی5)جدول  (P<0.05)بود  داریمعندر بین سه جمعیت مورد مطالعه دارای اختالف 

 .(P<0.05) دار هستندای دارای اختالف معنیشعاع سخت باله پشتی و شعاع باله سینهی، خ  جانب یفلس باً
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های عیتشمارشی جم هایویژگی برای دانکن تست و طرفه یک واریانس آنالیز نتایج و متر(معیار)میلی انحراف و میانگین : 5 جدول

 باشد(می كمینه-بیشینه پرانتز داخل )اعداد  مورد مطالعه

   منطقه نمونه برداری  

 P  سفیدرود سرداب رود تجن  ویژگی

  تعداد فلس روی خ  جانبی
64/6a±2/1 

(58-71) 

58/3b±3/7( 

53-63) 

64/7b±2/7 

(58-69) 
 000/0  

  تعداد فلس باًی خ  جانبی
12/9a±1 

(11-14) 

10/9b±0/6 

(10-12) 

12/7b±1 

(11-14) 
 000/0  

  تعداد فلس پایین خ  جانبی
9/5±0/6 

(9-12) 

9/8±0/8 

(9-11) 

9/5±0/7 

(9-11) 
 448/0  

  شعاع سخت باله پشتی
3/4b±0/6 

(3-5) 

3/9a±0/3 

(3-4) 

3/7ab±0/5 

(3-4) 
 008/0  

  شعاع نرم باله پشتی
8±0 

(8-8) 

8±0 

(8-8) 

8±0/2 

(7-8) 
 320/0  

ایشعاع باله سینه   
15/2a±0/6 

(14-16) 

15/2a±1/2 

(13-17) 

13/7b±0/8 

(12-15) 
 000/0  

  شعاع باله شکمی
8/9±0/3 

(8-9) 

9±0 

(9-9) 

8/8±0/5 

(8-10) 
 341/0  

  شعاع سخت باله مخرجی
3±0 

(3-3) 

3±0 

(3-3) 

3±0 

(3-3) 
 - 

  شعاع نرم باله مخرجی
5/1±0/3 

(5-6) 

5/1±0/3 

(5-6) 

5±0 

(5-5) 
 279/0  

 -  pC.V  15/8 13/11 17/9ضریب تغییرا  

عامال   سه یاملع یلو تحل تجزیه ذكر شده است، بر اساس نتایج 6شمارشی در جدول  یهایژگیو یبرا یعامل یلو تحل نتایج تجزیه

نیاز   7ره در جدول شما نماید.ها را توجیه میبین جمعیت از تنوع درصد 60 در حدودرا انتخاب كرده كه  1بزرگتر از  یژهو یربا مقاد

 طول بالاه ی، مخرج ارتفاع بالهی، ارتفاع باله پشتعامل ذكر شده به تفکیک هر صفت ارائه شده است، در عامل اول  3ماتریس تجزیه 

ین شکمی و فاصله ب وای های سینهای و مخرجی، فاصله بین بالههای سینهفاصله بین بالهو در عامل دوم  ای، طول باله شکمیسینه

    بودند. 7/0بزرگتر از  های شکمی و مخرجی دارای ضرایب عاملیباله

 

 مورد مطالعه هایجمعیت شمارشی هایویژگی استخراجی عوامل و واریانس درصد ویژه، : مقادیر6جدول 
ویژه مقدار  عامل واریانس درصد   تجمعی درصد    

1  562/1   313/22   313/22  

2  338/1   116/19   429/41  

3  311/1   723/18   152/60  
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 مورد مطالعه شمارشی هایاز ویژگیدست آمده به هایعامل یهتجز یسماتر: 7جدول 

 عامل ها  

 3 2 1  ویژگی

854/0  یخ  جانب یتعداد فلس رو  024/0  236/0-  

866/0  یخ  جانب یفلس باً تعداد  156/0-  095/0  

003/0  یخ  جانب یینفلس پا تعداد  549/0  432/0-  

-231/0  یسخت باله پشت شعاع  092/0-  624/0  

-140/0  ایینهباله س شعاع  645/0  27/0-  

30/0  یباله شکم شعاع  754/0  175/0  

094/0  یشعاع نرم باله مخرج  140/0  804/0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2و 1 یفاكتورها یرافراد براساس مقاد پراكنش: 4شکل 

 (CVAكانونی ) یلتحل اساس ی برسنج یختر هایویژگی

 2و1 یفاكتورها یرافراد براساس مقاد پراكنش: 5شکل  

 (CVAكانونی ) یلتحل شمارشی بر اساس هایویژگی

 سفید رود●:سرداب رود، □: +:تجن، 

شمارشی نجی و سهای ریختبرای ویژگی( CVAكانونی ) یلتحلهای اول و دوم ها بر اساس عاملای جمعیتترسیم پراكنش نقطه

 به طور كامل سنجیهای ریختهای مورد بررسی ویژگینشان داده شده است. بر اساس بدست آمده  نمونه 5و  4های در شکل

سفید رود  نه تجن وهای رودخاهای شمارشی همپوشانی نسبی بین نمونهها را از یکدیگر تفکیک نموده است اما در ویژگیجمعیت

 شود.دیده می

 بحث

باً  KMOهای ریختی میزان آماره در مناطق مورد مطالعه با استفاده از ویژگی B. cyri جنسهای مختلف جمعیتدر آنالیز 

های آماری های مناطق مورد مطالعه است كه نتایج آزمونشناسی بین جمعیت(، نشان دهنده تفاو  در فاكتورهای ریخت798/0)

-های ریختبا توجه به نتایج بدست آمده ضریب تغییرا  ویژگی كند.تایید میطرفه نیز این موضوع را نظیر آنالیز واریانس یک

سنجی ممکن است در اثر سه های ریختهای شمارشی بیشتر بوده است. مقادیر باًی ضریب تغییرا  دادهسنجی نسبت به ویژگی
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 Turanفنوتیپی متفاو  در نمونه باشد )های های مختلف در یک اكوسیستم آبی و ویژگیعامل، رشد آلومتریک، وجود جمعیت

2000; Turan et al., 2006 .) 

های بیشتری هستند این امر باعث گردیده زیستمندان آن بویژه های خشکی دارای پیچیدگیهای آبی نسبت به محی بوم سازگان 

شکی شده باشند. تاكنون از عوامل داران ساكن خای بیشتری نسبت به سایر مهرهگونههای درون و بیندچار دگرگونیماهیان 

توان به های ریختی ماهیان نامبرده شده است كه از این جمله میای به عنوان عامل تاثیر گذار روی ویژگیمحیطی گسترده

ند توانطور بالقوه میفاكتورهای فیزیکوشیمیایی آب، درجه حرار ، شوری، دسترسی به غذا، مهاجر ، رقابت و ... اشاره كرد كه به

شناختی روی جمعیت دلیل تاثیرا  سینرژیکی عوامل مختلف بوم. به(Tzeng, 2004) موجب تفکیک ریختی ماهیان گردند

ها بسیار دشوار است اما در اغلب مطالعا  از های ریختی میان جمعیتوجود آمدن تفاو توضیح علل به "موجودا  زنده، غالبا

 Karakousis et al., 1991; Swainها نام برده شده است )اصلی تفاو  میان جمعیت عنوان دو عاملعوامل محیطی و ژنتیکی به

and Foote 1999; Salini et al., 2004; Turan et al., 2006; Jouladeh-Roudbar et al., 2014) عوامل محیطی در خالل دوران .

عنوان مثال از عوامل محیطی در بسیار از ماهیان گذارد بهتری را روی ماهیان میاولیه تکامل بویژه مراحل ًروی تاثیرا  گسترده

ماهیانی كه در دوران  ". غالبا(Kodric-Brown, 1998شود )عنوان عامل اصلی و تعیین كننده جنسیت ماهیان نام برده میدریایی به

شناسی و شمارشی وضعیت ختهای ریتکوین ًروی خود در شرای  محیطی مشابهی قرار داشتند در دوران بلوغ از لحاظ ویژگی

(. از طرفی دیگر این امکان نیز وجود دارد كه ماهی با قرارگیری در محی  جدید Turan 2000; Turan et al., 2006مشابهی دارند )

 ,Turan and Ergudenآورد تا اثرا  فشارهای محیطی را كاهش دهد )وجود میهای ریختی خود بهسرعت تغییراتی را در ویژگیبه

2004). 

های مورد گردد كه یکی از پركاربردترین روشهای مختلفی استفاده میهای مختلف آنها از روشبرای شناسایی ماهیان و جمعیت

-ها به شناسایی گونهبا استفاده از این روش "محققان مختلف غالبا .استسنجی و شمارشی های ریختهای ویژگیاستفاده بررسی

 با استخراج اطالعا  ریختی و ا . غالب(Baranyi et al., 1997) پردازندهای مختلف یک گونه میعیتهای جدید ماهیان و یا جم

 Turan)نمود شناسایی های مختلف را های شاخص برای تفکیک جمعیتبرخی از ویژگی توانیمی آماری هاروشیری كارگبه

2000; Turan et al., 2006 تواند بیانگر سنجی نمیهای شمارشی و ریختموجود در ویژگی های(. البته همیشه اختالفا  و تفاو

های موجود ممکن است به دًیلی از جمله كم بودن تعداد نمونه، تغییرا  ای باشد. تفاو گونههای ژنتیکی و در نتیجه درونتفاو 

 ;Karakousis et al., 1991; Swain and Foote 1999خصوص در مورد ماهیان كوچک( باشد ) گیری و دید )بهو خطای ابزار اندازه

Salini et al., 2004.)  

ویژگی در  بین  4شی ویژگی شمار 9ویژگی و از  17 سنجی بررسی شدهریخت ویژگی 32با توجه به نتایج حاصله از این مطالعه از 

  گرفته روی  مطالعا  صور سنجی درهای ریختتفاو  ". غالبا(P<0.05)بود  داریمعنسه جمعیت مورد مطالعه دارای اختالف 

انبی و تعداد تعداد فلس بر روی خ  جStamenkovic (1996 )و Cetkovic های شمارشی است.های ویژگیماهیان بیشتر از تفاو 

ته شد و نمو آهسبرشمردند. ر های ماهیجداسازی جمعیت بسیار مهم در های شمارشیاز جمله ویژگی را پشتی بالهشعاع سخت 

بطور كلی  دهد.یماد اجزای شکل گرفته در صفا  شمارشی را افزایش و رشد نمو سریع اجزای شکل گرفته را كاهش تعد "معموً

عداد تفزایش اهر عامل محیطی كاهش دهنده سرعت رشد و نمو از قبیل درجه شوری باًی آب، سطح پایین اكسیژن تمایل به 

 شعاع باله دارد.

دار داشت افزایش طول باله با سرعت جریان آّب رابطه های مورد مطالعه اختالف معنیها در میان جمعیتمیانگین طول باله

های تند آّب دهنده سازش ماهی جریانافزایش طول باله نشان(. Swain and Holtby, 1989; Beacham et al., 1989د )مستقیم دار
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تر شنا نماید. هایی با جریان تند راحتاند در زیستگاهشود تا ماهی بتوها است و این ویژگی سازشی باعث میدر این زیستگاه

شود، هرچه سرعت جریان ایجاد می ایی رودخانههاها بیشتر در ارتباط با میزان جریان آّب در زیستگاهتغییرا  باله در بین جمعیت

رسد نظر می. به(Brinsmead and Fox, 2002)كند ها افزایش و صفا  ارتفاعی كاهش پیدا میآّب افزایش پیدا كند، طول باله

-ازدیگر صفاتی كه بین جمعیت .وجود آمدن این اختالف شده استهای مورد مطالعه باعث بهاختالف شد  جریان آب در رودخانه

یر یتگاه دائما  در حال تغیسشکل بدن بسته به نوع زباشد، داری بود بیشترین ارتفاع بدن میهای مورد مطالعه دارای تفاو  معنی

 یارو شنا بس تغذیه جهت یدرودینامیکه یشکل دوك یکآزاد داشتن  آبهای در .قرار دارد یانماه ینوع شنا یرو تحت تأث باشدمی

 .(Taylor and McPhail,1985)و شلوغ بهتر است  یچیدهپ یستگاهز یکپهن در  بدن یکكه داشتن  یمناسب است در حال

به غذا،  ت دستیابیدما، غلظت اكسیژن محلول، شوری، قابلیگونه اظهار داشت كه عوامل بسیاری مانند توان ایندر مجموع می

ر  صوناختی بهشریخت هایویژگی ها تاثیر گذار است. امروزه تنها با مطالعهرقابت، جدایی جغرافیایی، و... روی جدایی جمعیت

ین پیشین را تایید محقق تایجتفاو  نظر داد. نتایج این مطالعه تا حد زیادی نهای مها و یا زیرگونهتوان در مورد جمعیتقطعی نمی

تق احتمالی مش هایر گونهتر در رابطه با جمعیت و یا زیهای محکمگیری و ارائه استدًلگردد برای نتیجهنمود اما پیشنهاد می

 ی صور  بپذیرد.سنجی همراه با مطالعا  مولکولشده از این گونه بهتر است مطالعا  ریخت
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Abstract 

In order to study of morphometric and meristic characters of Kura (Barbus cyri) in the southern Caspian 

Sea basin, 78 specimens of fish were caught by electrofishing from Sefid rud, Sardab rud and Tajan 

Rivers. 32 morphometric characters were measured by digital caliper and 9 meristic characters were 

counted using a stereomicroscope. Morphological characteristics were standardised before statistical 

analysis to reduce the effect of the allometric growth. Then, the data obtained were analysed by PCA and 

MANOVA/CVA methods. In morphometric characters, 9 factors showed about 71% of the variation and 

in the meristic characters, 3 factors showed about 61% of the variation between the studied populations. 

Among the studied populations, there were significant differences in 17 morphometric and 4 meristic 

characters (P <0.05). It seems, differences among the studied habitats is the most important factor in the 

separation of populations. 

Keywords: Kura barbel, Morphological variation, Phenotype, Habitat, Caspian Sea basin 
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