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 چکیده
 باا  اسا   هرمزگاا   آبهاا   دریایی ماهی گربه ترین غالب که Netuma thalassina دریایی بزرگ ماهی گربه ذخایر شناسایی هدف با قیقتح این

 و چا   رخمین از و شد صید بندرلنگه  و جاسک بندر بندرعباس، منطقه سه از بزرگیماههگرب 902 تعداد شد. انجام فنوتیپی ویژگیها  از استفاده

 باا  و شاد  تعریا   تصااویر  بر ساخ هم شکمی قسم  رو  لندمارک 22 و جانبی قسم  رو  لندمارک 29 تعداد شد.  بردارعکس شکمی نما 

 ریخا   ویژگای  2 و جاانبی  لنادمارک  ده مابین هندسی فاصله 90 از استفاده با هانمونه همچنین شدند. ساز  رقومی tpsDig افزارنرم از استفاده

 نشاا   مهااننوبیس  فواصل براساس بد  جانبی قسم  و سر شکل شکمی نما  در CVA آنالیزها  نتایج گرفتند. قرار بررسی مورد سنتی سنجی

 قسام   و سار  شاکل  شاکمی  ا نما  میانگین مقایسه براساس .اس  هاگروه بقیه با فاصله بیشترین دارا  جاسک بندر ماهی گربه جمعی  که داد

 عارض  تار،  کوتاه سر طول دارا  که بود بندرلنگه جمعی  در سر عرض و طول پوزه، نوک به مربوط لندمارک نقاط جابجایی بیشترین ،بد  جانبی

 باین  جابجاایی  بیشاترین  کاه  داد نشا  جانبی ما ن کل میانگین مقایسه بود. جاسک و بندرعباس ماهی گربه جمعی  به نسب  بیشتر دها  و سر

 مااهی  گرباه  جمعیا   دیگار  عباار   به  .اس  دمی ناحیه انتها  و بد  ارتفاع آبششی، سرپوش شکاف انتها  پوزه، نوک به مربوط لندمارک نقاط

 میاانگین  طاور  باه  داد نشا  ((DFA تشخیص تابع آنالیز نتایج .بود دیگر  هاگروه به نسب  بیشتر بد  طول و تر باریک بد  ارتفاع دارا  جاسک

 ایرانی سواحل در بزرگ ماهی گربه که داد نشا  تحقیق این نتایج مجموع در .دارند قرار خود اصلی جمعی  در یحصح طور به افراد از درصد  7/29

 .اس  بانیی تیپیفنو تنوع دارا  هرمزگا  استا  در عما  دریا  و فارس خلیج

 لنگه بندر عباس، بندر جاسک، هندسی، سنجی ریخ  دریایی، ماهی گربه کلیدی: کلمات
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Abstract 
This study was conducted to identify the different stocks of big marine catfish (Netuma thalassina) as the 

most dominant marine catfish species in Hormozgan waters using morphological features. The 209 big 

catfish were caught in three different habitats of marine Catfish in Persian Gulf and Oman Sea including 

Bandar Abbas, Bandar Lengeh and Jask, and the left side and ventral profiler of all samples were 

photographed. Twelve landmarks on the lateral side and eleven landmarks on the ventral homolog were 

defined on pictures, and digitized using software tpsDig. Body. Moreover 20 geometric distances between 

ten landmarks, nine traditional morphometric features were analyzed using discriminant function analysis 

(DFA) in different areas. The results of CVA analysis in ventral view of head shape and lateral view 

according to Mhala Anubis intervals showed that Jask catfish population separated from other groups. Based 

on ventral view of head shape, the most displacement of landmark parts were related to the tip of the snout, 

length and width of the head in the Lengeh population which had a shorter head length, wider head and 

mouth rather than Bandar Abbas and Jask catfish population. The total mean of lateral view showed that the 

most displacement between landmark points were related to the tip of the operculum, the height of the body 

and caudal peduncle area. On the other words, Jask catfish population had a thinner body height and longer 

body length compared to other groups. The results of discriminant function analysis (DFA) classified in an 

average of 94.7% individuals in their original population. In conclusion, our results showed a high 

phenotypic variation in big catfish stocks in Iranian coasts of the Persian Gulf and Oman Sea.  
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 مقدمه .1
 باعا   فاارس خلایج  در مناسب یطیمح س یز شرایط

 آبزیاا   از متعدد  ها گونه زیس  محل منطقه این شده

 هاا  گوناه  باشاد.  گرمسایر   نیماه  و گرمسایر   مناطق

 و ایای صاخره  کا ،  باه  کینزد  ،زک  آبزیا  از مختلفی

  دنشاااومااای دیاااده فااارس خلااایج در مرجاااانی جزایاار 

(Carpenter et al., 1997) پرداختن که رسدمی نظر هب و 

 سواحل در آبزیا  ذخایر شناسایی بح  به اصولی و دقیق

 بارا   مادیریتی  هاا  ریاز  برنامه جه  در کشور جنوبی

 ضارور   کاام ا  امار   دریاایی  مناابع  این از بردار  بهره

 .اس 

 شک   یماهگربه راسته به متعلق دریایی ا یماهربهگ

Siliuriformes و ارزشاامند هااا ونااهگ ازجملااه و بااوده 

 .شاوند مای  محسوب عما  دریا  و فارسخلیج توجهقابل

  هاناام  باه  دریاایی  ماهیاا   گرباه  از گوناه  پانج  تاکنو 

 یمااه گرباه  ،(Plicofollis dussumieri) خاکی یماهگربه

  گاارد پااوزه یماااهگربااه (Netuma thalassina) باازرگ

(N. bilineata)، خونی یا زخمی یماهگربه (P. layardi)، 

 هااا آب در (Arius maculatus) دارخااال یماااهگربااه و

 اسا   شاده  گازارش  عماا   دریاا   و فاارس خلیج ایرانی

(http://fishbase.ir). در ایارا   ها آب در هاآ  پراکنش 

 و عمااا  دریااا  در کشااور جنااوبی سااواحل محاادوده

 یا ماهگربه .(Mohamadkhani, 1392) س ا فارسخلیج

 ک  التر ضمنی صید  هاااگونااه تاارینممه از دریااایی

 از اساتفاده  باا  هاگونه این صید معمونا .ندشومی بمحسو

 گیارد مای  صور  ق ب با صید یحت و هاقفس میگو، ترال

 به را صید کل ترکیب از  ام حظاه قابل صددر ارههمو که

 در فلس شتناند عل  به اگرچااه .هنددمی صختصاا دخو

 بان توده ز لیلد به ماا ،ردیگینم قرار فمصر ردمو رکشو

 بااارزش   ماهیا عناوا  باه  توانناد یما  جناوب   هاآب در

 ولای  توسط که تحقیقی اساس بر .ندیآ حساببه تیدراصا

 مقدار که شد مشخص گرف  صور  2922 سال در نسب

 عما   دریا برابر 6/9 فارسخلیج در ا یماهگربه توده ز

 طی  از و ندرپرخو و خااوارگوشاا  ماهیااا  ایاان .اساا 

 کنندمی تغذیه یکژپ  و بنتیک  هاطعمه از سیعیو

(Al-Hassan et al., 1987.) ماهیااا  گربااه همچنااین 

 ند.ا بانیی اکولوژیک ارزش دارا  دریایی

 در آبزیاااا  مختلااا  هاااا جمعیااا  شناساااایی

 و منطقای  مادیری   منظاور به آبی دریایی ها اکوسیستم

 زیساتی  مناابع  از حفاظا   طاور نیهما  و شی تی کارآمد

 دریاایی  ماهیاا   گرباه  کاه  هرچناد  دارد. بسزایی اهمی 

 در عماا   دریاا   و فاارس  خلایج  ایرانای   هاا آب ساکن

 اقتصااد   اهمیا   از تجاار   مهام   هاا گوناه  باا  مقایسه

 جاازو اینکااه دلیاال بااه اینحااال بااا برخوردارنااد، کمتاار 

 از و ناادشومی بمحسو ضمنی صید  هاااگونااه تاارینممه

 ایفااا غاادایی زنحیااره در بااانیی اهمیاا  اکولااوژیکی نظاار

 باه  ماهیاا   ایان  ا ذخیاره  سااختار  شناساایی  کنناد، می

 حاازز  تواندمی منطقه آبزیا  ذخایر صحیح مدیری  منظور

 باشد. اهمی 

 و مقایساه  بارا   جدیاد   ها روش علوم، پیشرف  با

 ضامن  کاه  اسا   شده ابداع ماهیا  شناسیریخ  مطالعه

 و هیا تجز امکاا   و سانتی  هاا  روش هاا  تواناایی  حفظ

 زیساتی  ماهیا   حفظ قابلی  پیشرفته، آمار   هالیتحل

 را ماهیا  هندسی شکل تواندمی و داشته را هاگیر اندازه

 تکنیااک در (.Eagderi et al., 2013) کنااد مقایسااه

 اسااس  بار  هاا نمونه شکل الگوها  هندسی، سنجیریخ 

 عناوا   باه  (هاا )لندمارک نقاط فضایی مختصا  جابجایی

 زیسااتی ساااختارها  بااین در شااکل تغییاارا  از بازتااابی

 ;Ghanbari et al., 2013) گاردد مای  مقایساه  و بررسای 

Adams et al., 2004). معایاب  و هاضع  فاقد تکنیک این 

 بااه مربااوط اط عااا  فقاادا  جملااه از ساانتی هااا روش

 ها قسم  یکسا  پوشش نیزعدم و مورب  هاگیر اندازه

 .(Akbarzadeh et al., 2009) اس  بد  مختل 

 ماهیاا   گرباه  شای تی  و اکولوژیک اهمی  به توجه با

 ضارور   عماا   دریاا   و فارس خلیج ها آب در دریایی

 ماهیاا   ایان  رو  تحقیقا  مختل ، ها جنبه از که دارد

 هاا  آب سااکن  دریایی یا ماهگربه بین در پذیرد. صور 

  بازرگ  مااهی  رباه گ عماا   دریاا   و فاارس  خلیج ایرانی

(N. thalassina) ماهیاا   گرباه  گونه ترینغالب عنوا  به 

http://fishbase.ir/
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 محساوب  عماا   دریاا   و فاارس  خلایج  شامالی  سواحل

 بزرگ ماهی گربه جمعیتی تنوع اینکه به توجه با شود.می

N. thalassina ماهیاا   گرباه  گوناه  تارین غالب عنوا  به 

 مطالعه تاکنو  عما  دریا  و فارس خلیج شمالی حلسوا

 مااهی  گرباه  فناوتیپی  تناوع  تحقیاق  این در ،اس  نشده

 شناساایی  و لیا وتحلهیا تجز در قدم یناول نوا ع به بزرگ

 خلایج  شامالی  ساواحل  در در بازرگ  مااهی  گرباه  ذخایر

 تفادهاس با (هرمزگا  استا   هاآب) عما  دریا  و فارس

 و هندساای ساانجی ریخاا  وصاایا خص از  امجموعااه از

 .گرف  قرار بررسی مورد شمارشی

 

 هاروش و مواد .2

 آزمایشگاهی عملیات .2.1
 از بازرگ  مااهی گرباه  قطعاه  902 تعداد تحقیق این در

 عبااس  بندر لنگه، بندر منطقه سه از 2925 زمستا  تا بهار

 زیسا   اط عا  ثب  منظور به و صید (2 )شکل جاسک و

 در شادند.  منتقال  هرمزگاا   نشاگاه دا آزمایشگاه به سنجی

 اسااتاندارد طااول و چنگااالی طااول کاال، طااول آزمایشااگاه

 و متر میلی 2/0 دق  با سنجی زیس  تخته توسط هانمونه

 گارم 2/0 دقا   باا  دیجیتال ترازو  توسط ماهیا  کل وز 

 .(Bagenal and Tesch, 1987) شد گیر  اندازه

  ریخا  روش باه  شکل ها یژگیو استخراج منظور به

 نماا   و باد   جاانبی  ساطح  چ  سم  هندسی، سنجی

 باا  Cannon دورباین  از اساتفاده  باا  هاا نموناه  سر شکمی

 باا  ساپس  و گردیاد  عکسابردار   پیکسل مگا 1 رزولشین

 در لندمارک نقطه 29 تعداد .tpsDig2 افزار نرم از استفاده

 نقطااه 22 و (9بد )شااکل چاا  ساام  جااانبی نمااا 

 روش باا  مطاابق  (9 )شاکل  سر شکمی نما  در لندمارک

Cost دو تصااویر  صاور   باه  و تعیین (9006) همکارا  و 

 .(Rohlf, 2001) گردید ساز  مصور بعد 

 

 هرمزگان هایآب در ((N. thalassina بزرگ ماهی بهگر برداری نمونه مناطق - 1 شکل
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 بدن. شکل هایداده استخراج منظور به ((N. thalassina بزرگ ماهی گربه چپ سمت جانبی نمای برروی شده تعیین هایلندمارک -2 شکل

 لبه -1 یدم باله قاعده -7 دم به یدم باله اتصال محل ییبان لبه-6 بالچه  ابتدا -5 یپشت باله  انتها -9 یپشت باله  ابتدا-9 چشم حدقه مرکز -9 پوزه نوک -2

 .یآبشش سرپوش شکاف یفوقان  قسم -29 انهیس باله قاعده  ابتدا -22 یشکم باله  ابتدا -20 یمخرج باله  ابتدا -2 دم به یدم باله اتصال محل ینییپا

 

 .((N. thalassina رگبز ماهی گربه شکمی قسمت بروی شده نییتع یهامارکلند -3 شکل

 زیرین آرواره  هااستخوا  اتصال محل -22 و 20 ،هاسبیلک شروع محل -2 و 1 ،7 ،6 زیرین، لب انتها  ،5 و 9 دها ، انتها  -9 و 9 ،پوزه نوک -2

 

 سنجی ریخت یهاداده تحلیل و تجزیه .2.2
 اساتخراج  و شاکل  غیار  هاا  ویژگای  حاذف  منظاور  به

 هاا  داده هندسای،  سانجی   ریخ به مربوط شکل ها داده

 باه  منطقه سه در ماهی هر به مربوط تصاویر از آمده دس  به

  یاااا پروکراسااا  آناااالیز از اساااتفاده باااا جداگاناااه طاااور

(Generalized Procrustes Analysis) GPA  گذار همرو 

 هار  هاا  داده سپس .(Zelditch, 2004) شدند ساز متحد و

 کانونیاک  همبساتگی  تجزیه آنالیزها  از استفاده با گروه سه

(CVA،) ا خوشااه آنااالیز (Cluster analysis) براساااس 

 مهاااننوبیس فواصاال همچنااین و  Paired Groupالگااوریتم

(Mahalanobis) افازار  نارم  در بررسای  مورد نما  دو هر در 

Past افازار  نارم  از استفاده با سپس .گرفتند قرار تحلیل مورد 

TpsTree اجماع شکل (Consensus) هار  شاکل  میانگین یا 

 منطقاه  ساه  هار  میانگین همچنین و جداگانه طور به منطقه

 گااراف وساایله بااه بعااد  یزهااا آنال باارا  و اسااتخراج

Wireframe افزار نرم از مستخرج MorphoJ  مقایساه  جه 

 سااز  مصور هاا نموناه  کال  میاانگین  باا  طقهمن هر تصویر 

 تعیاین  منظاور  باه  همچنین .(Klingenberg, 2011) گردید

 مختلا   منااطق  بین در ماهیا گربه سنجی ریخ  اخت فا 

 لنادمارک  20 باین  ماا  تراس فاصله 90 تعداد بردار ، نمونه

 قارار  گیار   انادازه  ماورد  سنجیریخ  ویژگی 2 و (9)شکل

 گرف .
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 شاده  گیر اندازه  هاداده برا  بد  اندازه اخت ف اثر

 فرمول از استفاده با مختل  مناطق بین در سنتی و تراس

 برا  (2225) همکارا  و Elliott توسط که زیر آلومتریک

 اسا   گردیاده  ارازاه  هاا ونهنم در اندازه اخت ف اثر اص ح

 انادازه   هاداده جا  به شده اص ح  هاداده و شد حذف

 تاابع  آناالیز  متغیاره  چناد  آزمو  از استفاده با شده گیر 

 گرفتند. قرار آنالیز مورد  (DFA) تشخیص

b)0/LsM(L = adjM 

M: شده گیر  اندازه فاصله واقعی اندازه 

adjM: شده گیر  ازهاند فاصله شده اص ح اندازه 

0L: ماهی چنگالی طول 

sL: هانمونه کل چنگالی طول میانگین 

b: رگرسیو  شیب M log  0 باهlog  در ماهیاا   تماامی 

 هانمونه کل

 

 ((N. thalassina بزرگ ماهی گربه گذاری لندمارک هایفاصله -4شکل

 بالاه  انتهاا   تاا  پشاتی  بالاه  ابتادا   2-9 ا سینه باله قاعده تا پشتی باله ابتدا  20-9 اییینهس باله قاعده تا پوزه نوک 20-2 پشتی باله ابتدا  تا پوزه نوک 2-9

 بالاه  انتهاا   2-9  ا سینه باله قاعده تا شکمی باله ابتدا  20-2 پشتی باله انتها  تا پشتی باله ابتدا  9-9 ا سینه باله قاعده تا پشتی باله انتها  20-9 شکمی

 بالچاه  ابتادا   تاا  پشاتی  بالاه  انتهاا   9-9 شکمی باله ابتدا  تا چربی بالچه ابتدا  2-9 مخرجی باله ابتدا  تا پشتی باله انتها  1-9 شکمی لهبا ابتدا  تا پشتی

 انتهاا   1-5 مخرجای  بالاه  انتهاا   تا چربی بالچه ابتدا  7-9 مخرجی باله ابتدا  تا چربی بالچه ابتدا  1-9 شکمی باله ابتدا  تا مخرجی باله ابتدا  2-1 چربی

 انتهاا   6-5 مخرجای  بالاه  انتهاا   تاا  چربی بالچه انتها  7-5 مخرجی باله انتها  تا ابتدا 1-7 چربی بالچه انتها  تا ابتدا 5-9 مخرجی باله ابتدا  تا چربی بالچه

 مخرجی باله انتها  تا دمی باله قاعده 7-6 دمی باله قاعده تا چربی بالچه

 

 نتایج .3
 داد نشاا   را هاا نمونه شکل پذیر  رتغیی CVA آنالیز

(002/0>P.) شاااکل تغییااار هاااا شااابکه مقایساااه 

(Deformation grid) و Cluster analysis  حااد باارا 

 شاده  آورده مصاور  صاور  باه  گروه هر (centroid) وسط

 با Cluster analysis نتایج بررسی مورد نما  دو در اس .

 داش . مطابق  CVA از حاصل نتایج

 تفااو   سر، شکمی نما  شکل CVA لیزها آنا نتایج

 داد نشااا  مطالعااه مااورد گااروه 9 بااین را دار  معناای

(002/0>P) سار  شاکمی  نما  ا خوشه آنالیز (.6 )شکل 

 بنادر  و بنادرعباس  مااهی گرباه  جمعی  که داد نشا  نیز

 دیگر شاخه در جاسک بندر جمعی  و شاخه یک در لنگه

 نماا   در سر شکل همقایس نتایج (.5 )شکل گیرندمی قرار

 جمعیا   که داد نشا  مهاننبیس فواصل براساس شکمی

 بقیاه  باا  فاصاله  بیشاترین  دارا  جاساک  بندر ماهیگربه

 بندرعباس ماهیگربه جمعی  که صورتی در ،اس  هاگروه

 بودناد  یکدیگر به نسب  فاصله ترینکم دارا  لنگه بندر و

 شااکمی نمااا  میااانگین مقایسااه براساااس (.2 )جاادول

 و لنگاه  بنادر  بندرعباس، یعنی بررسی مورد ها جمعی 

 باه  مربوط لندمارک نقاط جابجایی بیشترین جاسک، بندر

 کاه  باود  لنگاه  جمعیا   در سار  عرض و طول پوزه، نوک

 به نسب  بیشتر دها  و سر عرض تر،کوتاه سر طول دارا 

 (.5 )شکل بود جاسک و بندرعباس ماهیگربه جمعی 

 جانبی نما  شکل ا خوشه آنالیز و CVA آنالیز نتایج

 باود  سار  شاکمی  نماا   شاکل  نتاایج  باا  همساو  نیز بد 

(002/0>P) مهاننبیس فواصل از حاصل نتایج (.1 )شکل 
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 جاساک  مااهی گرباه  بد  جانبی نما  شکل که داد نشا 

 کاه  صورتی در اس ، هاگروه بقیه با فاصله بیشترین دارا 

 تارین کم دارا  لنگه بندر و بندرعباس ماهیگربه جمعی 

 مقایسااه (.2 )جاادول بودنااد یکاادیگر بااه نسااب  فاصااله

 گاروه  9 از یاک  هار  باا  هاا گروه جانبی نما  کل میانگین

 نقااط  باین  جابجاایی  بیشترین که داد نشا  بررسی مورد

 سارپوش  شاکاف  انتهاا   پاوزه،  ناوک  به مربوط لندمارک

 ناحیاه  انتها  و (9 ،22،20)لندمارک بد  ارتفاع آبششی،

 مااهی گرباه  جمعیا   دیگار  عباار   باه  یاا  باشدمی دمی

 بیشاتر  باد   طاول  و تار باریاک  بد  ارتفاع دارا  جاسک

 (.7 )شکل باشدمی دیگر ها گروه به نسب 

 

  مختلف گروه 3 با قرمز( )رنگ(Consensus)  شکل کلی میانگین مقایسه و Cluster analysis نتایج- 5 شکل

 سر. شکمی نمای از آبی( )رنگ جاسک( بندر و لنگه بندر عباس، بندر ((N. thalassina بزرگ ماهی گربه )جمعیت

 

 

  سر. شکمی نمای از CVA نمودار روی مختلف هایگروه افراد پراکندگی -6 شکل

(B= بزرگ ماهی گربه یتجمع N. thalassina)) عباس، بندر L= و لنگه بندر J= جاسک( بندر 
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  مختلف گروه 3 با قرمز( )رنگ(Consensus)  شکل کلی میانگین مقایسه و Cluster analysis نتایج -7 شکل

 بدن جانبی نمای از آبی( )رنگ جاسک( بندر و لنگه بندر عباس، بندر ((N. thalassina بزرگ ماهی گربه )جمعیت

 

 

 بدن. جانبی نمای از CVA نمودار روی  ((N. thalassina بزرگ هیما گربه مختلف هایگروه افراد پراکندگی -8 شکل

 

 نشاا   9 و 2 تشخیص توابع از حاصل نمودار همچنین

 طاور  باه  مطالعاه  ماورد  منطقه سه در یا ماهگربه که داد

 تاابع  تحلیال  (.2 )شاکل  اناد شاده  جادا  یکادیگر  از کامل

 شاده  اص ح سنجی ریخ  ها ویژگی برا  کننده متمایز

 در صاحیح  طور به را افراد از درصد 7/29 میانگین طور به

 دارد قارار  باانیی  حد در که داد جا  خود اصلی جمعی 

 (9 )جدول
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 بدن جانبی نمای و سر شکمی نمای در ((N. thalassina بزرگ ماهی گربه مختلف یهاتیجمع بین Mahalanobis فواصل -1 جدول

 سر شکمی نما 

  عباس بندر جاسک بندر لنگه بندر

 عباس بندر 0 90/29 1

 جاسک بندر 90/29 0 02/20

 لنگه بندر 1 02/20 0

 بد  جانبی نما 

  عباس بندر جاسک بندر لنگه بندر

 عباس بندر 0 61/91 97/21

 جاسک بندر 61/91 0 16/90

 لنگه بندر 97/21 16/90 0

 

 

  .((N. thalassina بزرگ ماهی گربه در سنجی ریخت هایویژگی برای 2 و 1 کننده متمایز توابع از حاصل نمودار  -9شکل

 جاسک :3 لنگه، بندر :2 بندرعباس، :1

 

 سنجی ریخت هایویژگی برای خود اصلی جمعیت در ((N. thalassina بزرگ ماهی گربه افراد صحیح بندیطبقه – 2 جدول

  مجموع جاسک بندر لنگه بندر بندرعباس منطقه

 90 69 0 9 بندرعباس
 تعداد

 

 

 

 درصد

 90 9 66 0 لنگه بندر

 90 9 0 66 جاسک بندر

 200 29 0 26 بندرعباس

 200 6 29 0 لنگه بندر

 200 9 0 26 جاسک بندر
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 گیری نتیجه و بحث .4
 را ییا تغ باه  نساب   دارا مهره ریسا به نسب  ا یماه
  یختاایر تنااوع و ترنااد ریپااذسااازش ،یطاایمح طیشاارا

 ;Wimberger, 1992) دهناد یما  نشاا   خود از  شتریب

Hossaini et al., 2010). را ییا تغ باع  یطیمح را ییتغ 
 شده بد  در یختیر پاسخ  یدرنها و یکیولوژیزیف پاسخ در
 را یطا یمح را ییا تغ اثارا   تواندیم یماه قیطر نیا از که
 دماا،  ریا نظ ییفاکتورهاا  در را ییتغ مثال  برا .کند لیتعد
 و ناور  شانا،   الگوهاا  ،ییغاذا  ماواد  باه  یدسترسا  ، شور
 باعا   تواندیم ینیتکو دورا  در خصوصبه محلول  گازها
 تواناد یما  یشناسخ یر صفا  ،نیبنابرا .شود یختیر زیتما

 داشاته  ییفاکتورها نیچن به پاسخ در ییبان  ریپذانعطاف
 تنااوع واقااع در (.Santos and Quilang, 2012) باشااد
 پاذیر   انعطااف  دلیال  باه  اس  ممکن ماهیا  در ریختی

 خصوصاایا  تغییاارا  ا ،منطقااه سااازگار  ریختاای،
 ایان  از هریک متقابل رابطه یا و زیستی عوامل ،اکولوژیکی
 ساازگار   باعا   هاجمعی  تکامل بنابراین باشد. فرایندها

 امار  ایان  کاه  شاده  مختل  مناطق زیستی شرایط به آنها
 شناسای  ریخ  اخت فا  آمد  بوجود دلیل تواندمی خود
 هیا ما  هاگونه بین همچنین و هاجمعی  بین ژنتیکی و

 توجه با (.Nicieza, 1995;Swain and Foote, 1999) باشد
 و فارسجیخل  هاآب در بزرگیماهگربه وسیع پراکنش به

 بسایار  یکیاکولاوژ  و اقلیمای  تنوع همچنین و عما  دریا 
 قادر   دارا  جانس  ایان  رساد یما  نظر به گونهنیا در بان

 اییردهگست چنین در توانسته که باشد بانیی  ریپذانطباق
 ،تحقیاق  ایان  در آماده  بدس  نتایج اساس بر یابد. پراکنش
 اساتا   محدوده در فارس خلیج آبها  در بزرگ ماهی گربه

 نتاایج  اسا .  برخاوردار  باانیی  فناوتیپی  تنوع از هرمزگا 
 نشاا   سر شکمی نما  و بد  جانبی نما  شکل آنالیزها 

 باه  مربوط که جاسک بندر منطقه بزرگ ماهی گربه که داد
 باا  فناوتیپی  تفااو   دارا  شاود مای  عماا   دریا  ها آب
 هاا  آب محادوده  که عباسبندر و بندرلنگه مناطق هیا ما

 بازرگ  مااهی  گرباه  و داشته شودمی شامل را فارس خلیج
 کمتار   تفااو   لحاظ این از عباسبندر و بندرلنگه مناطق
 داشتند. هم به نسب 

 که داد شا ن جانبی نما  CVA زیآنال از حاصل نتایج
 بیشاتر   تشابه لنگه منطقه بزرگ یماهگربه  ها یجمع
 همچناین  دارناد.  بنادرعباس  بزرگ یماهگربه  یجمع به
 یمااه گرباه  کاه  داد نشا  سر شکل نما   اخوشه زیآنال

  هاااگااروه بقیااه بااا فاصااله دارا  جاسااک بناادر باازرگ
 .اساا  لنگااه بناادر و بناادرعباس یعناای موردمطالعااه

 منطقاه  مهااننبیس  فواصل از حاصل میانگین که طوربه
 1 ترتیاب  به بندرعباس و بندرلنگه و 90/29 جاسک بندر
 را منطقاه  سه در بزرگیماهگربه جدایی این که بود 20 و
 بار  آماار   تحلیال  و تجزیاه  دیگر، سو  از .کندیم دییتأ

 صااافا  رو  (DFA) تشاااخیص تاااابع تحلیااال پایاااه
 در را دار عناایم تفاااو  تااراس سیسااتم ساانجیریخاا 
 هر افراد که طور  به داد، نشا  مطالعه مورد ها جمعی 
 هاا جمعی  در درصد7/21 صح  با میانگین طور به گروه

 Friedland(2229)  و Reddin براساااس شادند.  منتساب 
 را قباولی  اطمیناا   درصاد  75 از بیشتر بند گروه صح 

 آورد.می بوجود هاگروه جدایی تایید در
 در باد   شاکل  در شاده  مشااهده  تفاوتهاا   اساس بر
 گرباه  در سار  شکل نما  و جانبی نما  CVA  هاآنالیز
 رسدمی نظر به چنین مطالعه مورد مناطق در بزرگ ماهی
 باانیی  ریختای  پذیر  انعطاف قابلی  دارا  گونه این که

  تار عیوسا  پاراکنش  دامناه  دارا  کاه  ییهاا گوناه  .باشد
 نماد  خود که دارند یشتر ب ریختی تنوع معمونا هستند

 اساا  اشیزناادگ محاایط بااا گونااهآ   هااا سااازگار از
(Nikolski. 2007.)  هاا آب تماامی  در بازرگ  یمااه گرباه 

 در باان  ریختای  تناوع  وجود انتظار بنابراین دارد، پراکنش
 شااید  صور  این در نیس . انتظار از دور ماهیا  این بین
  هاا تفااو   نهمچنای  و ییایا جغراف فاصاله  گقا   بتوا 

  هاا ویژگای  در تفااو   بخصاوص  اکولوژیک و زیستگاهی
 تواناد یم عما  دریا  و فارس خلیج آب شمیایی فیزیکی

 از بندرجاساک   یا جمع ییجادا  در مهام  یعامل عنوا به
 و Turan نیهمچنا  .شاود  عناوا   لنگاه  بندر و بندرعباس
 سااکن   آنچاوو  ا یماه که دادند نشا  (9009) همکارا 

 و هام  از ادیز فاصله عل  به ترانهیمد و اژه اه،یس  ایدر در
 اند.داده لیتشک را ییمجزا  ها یجمع ارتباط، عدم

 هار  جاانبی  نماا   کل مقایسه از حاصل نتایج همچنین
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 نقاااط بااین جابجااایی بیشااترین کااه داد نشااا  گااروه سااه
 آبششای،  سارپوش  انتهاا   پاوزه،  نوک به مربوط لندمارک
 گاروه  ساه  بین در که اس  بد  فاعارت و دمی ناحیه انتها 

 ارتفااع  دارا  جاساک،  منطقه بزرگیماهگربه ی،موردبررس
 شاد   کشیده بنابراین بود. بیشتر بد  طول و ترکیبار بد 
 مزیا   یاک  هیادرودینامیکی  مقاوما   کاهش منظوربه سر

 در داریمعنا  اخات ف  وجاود  همچناین  شاود. می محسوب
  ،6-5 ،5-9  هاا ارکما  لناد  باین  شده  ریگاندازه فواصل

 وجااود دهناادهنشااا  تااراس  اشاابکه سیسااتم 9-7 ،6-7
 ماورد  منااطق  در بازرگ یمااه گرباه  دمی ساقه در اخت ف
 کاه  نماود   ریا گجاه ینت تاوا  یما  ،بناابراین  اس . یبررس
 ارتفااع  و سار  طول و ارتفاع با مرتبط که بد  از اییهبخش
 در محیطای  شارایط  باا  سازگار  فرایندها  در هستند تنه
 چناین  اسااس  این بر دارند. مهمتر  نقش بزرگیماهگربه
  رو اکولاوژیکی  شارایط  احتماان  که گرف  نتیجه توا یم

 ریتاأث  جاساک  منطقاه  بازرگ یمااه گرباه  گوناه  بد  شکل
 سار  ناحیه که داد نشا  Muchlisin (9029) باشد. گذاشته

 هاا گاروه  جداسااز   بارا   اصالی   هایژگیو از ماهی دم و
 Abdurahman کاه  ا مطالعاه  ایان  بر ع وه .شودمی تلقی
 دریاایی  ا یا ماهگرباه   رو مالز  رهیجزشبه 9026 درسال

P. tenuispinis و  P. nella کاه  داد نشاا   ،پذیرف  صور 
 ناحیاه  و سار  قسام    رو بار  لنادمارک  اخت ف بیشترین

 همکاارا   و Akbar توساط   امشابه نتایج .دارد وجود دمی
 از ا  گوناه  رو  ماالز   پاهانگ رودخانه رد 9025 سال در

 خصوصاایا  لحاااظ از Pengasius جاانس ماهیااا  گربااه
 در اخات ف  بیشاترین  آ  در کاه  شد مشاهده مورفومتریک

 اخاات ف ایان  علاا  دادناد  احتمااال کاه  بااود دمای  ناحیاه 
  هااا یا فعال و غاذایی  ترجیحاا   در موجاود   هاا تفااو  
 باشد. شنا به مربوط
 ازلحاااظ باازرگ یماااهگربااه  جمعیاا کااهییآنجااا از

 هام  از مطالعاه  مورد مناطق در سنجی ریخ   هایژگیو
 میاا   در نیز ژنتیکی  هاتفاو  وجود احتمال شدند، جدا

  هحمچنااین .اساا  بررساای قاباال منطقااه سااه ماهیااا 
Soule and Couzin Roudy اظهااار 2219 سااال در 

 صافا    ریپاذ وراثا   و تغییارا   ضاریب  باین  که داشتند
 اسا   بادیهی  دارد. وجود منفی همبستگی شناسی ریختی

 جغرافیاایی،  تغییارا   اثار  در و ساال  هازارا   طاول  در که
 ریتاأث  تحا   هاا آ  ماهیاا ،  س یزطیمح شرایط و اقلیمی

 اساااس باار گااروه هاار و قرارگرفتااه گزینشاای فشااارها 
 باا  را هاایی سازش خود، ژنتیکی استعداد و ذاتی ها قابلی 

 منجار  کاه  اندگذاشته نمایش به جدید محیطی  هایژگیو
 محیطی شرایط اثرا  اس . شده ریختی ها تفاو  بروز به
 بساتر  ناوع  و تغذیه تراکم، هیدرودینامیکی، شرایط قبیل از
 ماهیاا   تکامال  طای  باد   فارم   ریا گشاکل  روندها  بر

 ;Ambrosio et al., 2008) اسا   شاده  دییا تأ اساتخوانی 

Costa et al., 2010; Mohaddasi et al., 2013.) 

 ساه  در کاه  داد نشاا   تحقیاق  ایان  نتاایج  کلای  طور به
 لحاااظ از باازرگ ماااهی گربااه گونااه مطالعااه مااورد منطقااه

 ذخاایر  احتماان  و رناد دا تفااو   بااهم  فناوتیپی  خصوصیا 
 و فارس خلیج ایرانی سواحل در بزرگ ماهی گربه از مختلفی
  مادیری  در موضوع این تواندمی که دارد وجود عما  دریا 
 .گیرد قرار توجه مورد آبزیا  از بردار بهره در شی  
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