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 Leuciscus orientalis (Nordmann, 1840)ایرودخانه سفید ریختی ماهی بررسی تنوع

 در حوضه جنوبی دریای خزر
 
 

  گن رر كاوو دانشررگاه  ،كشرراورزی و منررابي ي ی رریدانشرره ه و جنگرر ،  شرری  گررهوه  :*لزادهمررم علي رر،  

 163 :پستی صن وق

 دانشررگاه گن رر كاوو  ،كشرراورزی و منررابي ي ی رری دانشرره ه شرری   و جنگرر ، گررهوه ل:رحمرر پلت مامرر ر،  

 163 :پستی صن وق

  11834 پستی:صن وق ،پژوهشه ه علوم محیطی، دانشگاه شهی  بهشتی، تههان :اصغمليبدل 

  دانشررگاه گن رر كاوو  ،منررابي ي ی رری كشرراورزی ودانشرره ه شرری   و جنگرر ، گررهوه  :محمرردلهمگي رر،  

 163 :پستی صن وق

 دانشرگاه گن ر كاوو    ،كشراورزی و منرابي ي ی ری   دانشره ه  شی   و جنگر ،  گهوه  تور:كا وشلگ زار  پ، 

 163 :پستی صن وق
 

 1312 مهدادتاریخ پذیهش:            1311 آذرتاریخ دریافت: 
 

 چکیده

قطعه ماهی از  091 (،Leuciscus orientalis) ایرودخانهمورفولوژیک ماهی سفیدجهت مطالعه تغییرات خصوصیات 

 صفت  2سنجی، صفت ریخت 52های دوغ، سیاهرود و سفیدرود واقع در حوضه جنوبی دریای خزرصید گردید؛ رودخانه

 گر وجود دوشکلی جنسی در ریختی بیانصفت شمارشی سنجش و شمارش شد. مقایسه میانگین صفات 9نسبی و سنجیریخت

دمی، طول قاعده باله مخرجی، فاصله  -پشتیاز جمله صفات جدا کننده قطرمردمک چشم، فاصله باله  .های مورد مطالعه بودجمعیت

اما خصوصیات  (p<12/1)دار نداردها تفاوت معنیها و عرض سر است. نتایج نشان داد که صفات شمارشی در بین جمعیتبین چشم

دار از جمعیت دوغ از جمعیت سیاهرود و جدایی ریختی معنی تر جمعیتسنجی مبتنی بر فاصله تاکسونومیک بیانگر فاصله کمریخت

منظور بیان شوند. بهدرصد از تغییرات واریانس کل را شامل می 77/99های اصلی مؤلفه اول و دوم سفیدرود است. در تجزیه به مؤلفه

دار از هم جدا شدند طور معنیهها بنتایج آزمون نشان داد که جمعیت .استفاده شد CVAآزمون ها از تر جدایی جمعیتواضح

(125/1s lambda=,Wilk ،12/1>p و فاکتور اول و دوم )شوند. صفات عرض درصد از تغییرات واریانس کل را سبب می 8/99

چشم و طول قاعده باله  ها، قطر مردمکصفات فاصله بین چشمای و قطرچشم بر روی محور اول و ساقه دمی، طول قاعده باله سینه

 شوند.مخرجی بر روی محور دوم بارگذاری می

   ای، حوضه جنوبی دریای خزرشناختی، ماهی سفید رودخانهتفاوت ریخت کلمات کلیدی:

 Alizadeh.shill89@gmail.com  :* پست الهتهونیهی نویسن ه مسئول
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 مهمقد
های یک گونه پذیری فنوتیپی در بین جمعیتمطالعه تنوع       

ای عادی است که در نتیجه اثر های متنوع پدیدهدر محیط

های یک گونه در فاکتورهای محیطی بر روی اجداد جمعیت

و همکاران،  Adamsگردد )زایی حاصل میراستای پدیده گونه

رشد و نمو ماهی، جایگزینی و تغییرات  هایتئوری طبق و (8991

آناتومیک،  فیزیولوژیک، تغییرات با زمانهم شناسیریخت صفات در

و  Sagnesشود )رفتاری و حتی تغییر در زیستگاه حاصل می

ژنتیکی  هایتفاوت به نسبت فنوتیپی هایفاوتت (.8991همکاران، 

و  Pinheiroتر تحت تأثیر عوامل محیطی قرار دارند )بیش

 .    (Tudela ،8999؛ 5002و همکاران،  Salini ؛5002همکاران، 

های آبی و بررسی ماهیان موجود در سازگانمطالعه بوم       

منابع آبی  ها از لحاظ تکاملی، رفتارشناسی، حفاظت، مدیریتآن

که در طوریهبرداری ذخایر بسیار حائز اهمیت است، بو بهره

ها قبل از هر چیز بایستی بررسی روی ماهیان صورت مطالعه آب

 Leuciscusایرودخانه سفید ماهی (.Bagenal ،8911گیرد )

orientalis .یا چاب اروپایی از خانواده کپورماهیان است 

Bianco  وBanarescu (8915) های مختلفی از این زیرگونه

( تغییرات 5002و همکاران ) Turan .ماهی را گزارش دادند

 ماهی زیرگونه کردند. عنوان اصلی جدایی مورفولوژیک را عامل

نسبت به زیرگونه  L. cephalus orientalisایرودخانهسفید

 از نظر برخی پارامترهای L. c. cephalusاروپایی آن 

های تیره پشت اوپرکلوم، کشیدگی بدن، رگهمورفولوژیک مانند؛ 

میانگین اندازه فلس و خارهای باله مخرجی با یکدیگر متمایز 

 .L(. در گذشته این گونه با نام علمی Berg ،8921هستند )

cephalus عمل آمدههشناخته شده بود اما اواخر در مطالعات ب، 

ه حوض تغییر یافته است. L. orientalisنام این ماهی به 

در نیمه شمالی ایران و در تمام حوضه آبریز پراکنش این گونه 

، Kottelatو  Freyhofهست )دریای خزر و دریای آرال 

حوضه دریاچه  ارس، در رودخانه حضور آنچنین ، هم(5001

حوضه دریاچه ارومیه، ( Banarescu ،8915و  Biancoک )نم

نیز  اروندریاچه زریوار کردستان و در رودخانه های دجله و ک

 بندی طبقه اساسگونه بر این .(8711عبدلی، ) است شده گزارش

IUCN (8992از گونه ) های در معرض تهدید اروپا محسوب

در ایران  ا( ام5007و همکاران،  Shiri Harzeviliشود )می

شود، که ( محسوب میLCترین نگرانی )های با کمجزو گونه

ماهی وجود دارد. هدف اطالعات کمی درباره مورفولوژی این 

های مطالعه، بررسی تغییرات صفات ریختی و شمارشی جمعیت

 7ها در این جمعیت و میزان واگرایی L. orientalisگونه 

رودخانه دوغ گلستان، رودخانه سیاهرود مازندران و رودخانه 

 سفیدرود گیالن است.

 

 هاشمواد و رو
حوضه جنوبی  زیر از سه ایرودخانهماهی سفید بردارینمونه       

دریای خزر )رودخانه دوغ گلستان، رودخانه سیاهرود مازندران و 

صورت پذیرفت.  8790رودخانه سفیدرود گیالن( در بهار سال 

 منظوربه وسیله دستگاه الکتروشوکر صید گردیدند.هها بماهی

 مطالعه دراین ایرودخانه سفید ماهی احتمالی هایجمعیت بررسی

صفت  2، سنجیریخت صفت 52) ماهی شناسیریخت صفت 79

سی قرار گرفت صفت شمارشی( مورد برر 9نسبی و سنجیریخت

 (. 8 جدول، 8شکل )

 
 ,Leuciscus orientalis ایماهی سفید رودخانه:  1شکل

(Nordmann, 1840) 
 

سنجی با استفاده از کولیس با دقت خصوصیات ریخت       

رودخانه دوغ  ها ازتعداد نمونهگیری شدند. متر اندازهمیلی 08/0

و رودخانه  21 سیاهرود استان مازندران، 29 استان گلستان

 .(7و  5 های)شکل بود ماهی قطعه  17سفیدرود استان گیالن 

 شناسیریخت هایداده روی بر نرمالیتی تست تحلیل، و تجزیه از قبل

 اسمیرنوف انجام شد. -و شمارشی براساس آزمون کولموگروف

منظور حذف هر گونه تأثیر ناشی از رشد آلومتریک تمام به

و  Elliottگیری شده صفات ریختی مطابق با روش مقادیر اندازه

 :( تبدیل شدند8992همکاران )

(
Ls

L0
⁄ )

b

 = M adj M 
: adj M گیری شده.ریختی اندازه : مقدار اولیه صفاتMکه 

: sL: طول استاندارد ماهی، 0Lگیری تصحیح شده. مقادیر اندازه

میانگین کل طول استاندارد برای تمامی ماهیان در تمام 

 0Log Lبه  Log M: برابر است با شیب رگرسیون bها، ایستگاه

 باشند.ها میدر تمام نمونه
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 (L. orientalisای )رودخانهشمارشی بررسی شده ماهی سفیدنسبی و ریختسنجیسنجی و ریخت: صفات ریخت1جدول 
 صفات  صفات  صفات 

 تعداد خارهای کمان آبششی 51 طول قاعده باله مخرجی 82 طول پوزه 8

 51 فاصله باله مخرجی تا باله دمی 82 قطر چشم 5
نسبت طول سر به فاصله پوزه تا ابتدای 

 باله پشتی

 59 ای تا باله مخرجیفاصله باله سینه 81 قطرمردمک چشم 7
ای تا شکمی به نسبت فاصله باله سینه

 فاصله پوزه تا باله شکمی

 70 حداقل ارتفاع بدن 81 فاصله چشم تا سرپوش آبششی 2
ای تا شکمی به نسبت فاصله باله سینه

 فاصله باله شکمی تا مخرجی

 های نرم باله پشتیتعداد شعاع 78 ساقه دمیارتفاع  81 ارتفاع باله پشتی 2

 تعداد خارهای باله پشتی 75 ارتفاع بدن 89 طول قائده باله پشتی 1

 های نرم باله مخرجیتعداد شعاع 77 های بینیفاصله بین سوراخ 50 فاصله باله پشتی تا باله دمی 1

 خارهای باله مخرجیتعداد  72 فاصله بین دو چشم 58 ایطول قاعده باله سینه 1

 های روی خط جانبیتعداد فلس 72 عرض سر 55 ایارتفاع باله سینه 9

 های باالی خط جانبیتعداد فلس 71 عرض بدن 57 ایفاصله پوزه تا ابتدای باله سینه 80

 های پایین خط جانبیتعداد فلس 71 عرض ساقه دمی 52 طول قاعده باله شکمی 88

 های بدنتعداد مهره 71 طول ساقه دمی 52 ارتفاع باله شکمی 85

 51 ارتفاع باله مخرجی 87
نسبت فاصله باله شکمی تا مخرجی 

 به طول پوزه تا باله مخرجی
79 

نسبت فاصله پوزه تا باله شکمی به 

 فاصله پوزه تا باله مخرجی

      

چند متغیره پراکندگی جمعیت برای تجزیه و تحلیل               

ها در ای و نشان دادن تمایز بین جمعیترودخانهماهی سفید

برداری و تعیین صفات مناسب برای جداسازی مناطق نمونه

 در  1(PCAهای اصلی )ها از روش تجزیه به مؤلفهجمعیت

 (. صفاتی کهKuliev ،8991استفاده شد ) SPSSافزار نرم

کننده باشند از صفات جدا 12/0تر از دارای ضرایب عاملی بزرگ

(. 8998و همکاران،  Karakusisشوند )ها محسوب میجمعیت

بندی و تعیین منظور دستهنیز به 2CVAاین مطالعه از روش  در

های تئوری و عملی شباهت نظر گردید. از بالقوه استفاده هایگروه

 هاتفاوت آنترین فراوانی بین این دو روش وجود دارد ولی مهم

سازی توصیف ابزاری است جهت ساده PCAاین است که 

ساده نمودن  CVAکه هدف ها میان افراد درحالیتفاوت

عبارت ها است یا بههای موجود در میان گروهتوصیف تفاوت

منظور توصیف موقعیت نسبی متغیرهایی را به CVAدیگر 

مورد بررسی ایجاد هایی از افراد( در نمونه )یا زیرمجموعه هاگروه

ها که در واقع کند. در این روش مجموعه جدیدی از متغیرمی

شود. ترکیب خطی از متغیرهای اصلی یا اولیه هستند تولید می

سپس برای هر متغیر و به ازاء هر فرد یک امتیاز درنظر گرفته 

                                                           
1 - Principal component analysis 
2 - Canonical Variates Analysis 

صورت دست آمده را بهههای بتوان امتیازنهایت می در که شودمی

طورکه همان (.5002همکاران،  و Zelditch) نمود یمترس تصویری

بندی آن است که افراد گروه CVAگفته شد پیش شرط اصلی 

بندی افراد بر همین جهت در مطالعه پیش رو گروهشوند به

های اساس محل صید انجام شد. برای تجزیه وتحلیل آماری داده

 استفاده شد. PAST 1.23و  SPSS17افزار دست آمده از نرمهب
 

 نتایج

بودند  نرمال توزیع شناسی و شمارشی دارایریخت هایداده       

(02/0>Pمقایسه صفات ریخت .) شناسی با استفاده از آزمون

طرفه انجام گرفت. آزمون همبستگی، بین صفات واریانس یک

گیری و شمارش شده و طول استاندارد انجام شد. اندازه

صفات شمارشی و طول استاندارد  داری بینهمبستگی معنی

 گیریاندازه فواصل و بدن اندازه بین ولی (P>02/0) نگردید مشاهده

رو (، از اینP<02/0دار وجود داشت )باال و معنی شده همبستگی

تبدیل مقادیر مطلق به متغیرهای مستقل از اندازه بدن اولین 

های اندازههمبستگی بین  ها بود. آزمونسازی دادهاز آماده مرحله

تصحیح شده و طول استاندارد با هدف بررسی تاثیر حذف اثر 

گونه همبستگی ها انجام شد. نتیجه آزمون هیچجثه از داده
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داری را نشان نداد و این بدین معنی است که اثر رشد معنی

ها موفقیت حذف شده است و اگر اختالفی بین گروه آلومتریک با

وت در شکل و ماهیت صفات وجود داشته باشد ناشی از تفا

 است. 

سنجی تبدیل شده برای تعیین صفات ریخت tآزمون        

دار در بین جنس نر و ماده برای هر دارای اختالف معنی

نشان داد که از میان  tطور مجزا بررسی شد. آزمون رودخانه به

گیری شده در جنس نر و ماده فقط صفات قطر صفات اندازه

مردمک چشم، فاصله ابتدای باله پشتی تا ابتدای باله دمی، 

ها و عرض سر در طول قاعده باله مخرجی، فاصله بین چشم

 دار مشابه داشتند. میانگین ها تفاوت معنیتمام جمعیت

انحراف معیار( این صفات برای هر جنس در هر جمعیت در  ±)

ی هاتعیدر تمام جمکه جاییاز آن ارائه شده است. 5جدول 

اختالف صفات متعددی میان جنس نر و ماده  مورد مطالعه

دوریختی  توان این تفاوت را به وجودداشتند، میدار معنی

صورت هب روهای پیشآنالیز یتمامرو از ایننسبت داد،  جنسی

  .پذیرفتانجام  دو جنس هربرای  مجزا

 

 

( در مناطق L. orientalisدار جمعیت ماهی سفید رودخانه ای ):  میانگین و انحراف معیار صفات ریخت شناسی دارای تفاوت معنی2جدول

 مورد مطالعه )گلستان، مازندران و گیالن(

هااستان  گیالن مازندران گلستان 

جنس                    متغیر               نر ماده نر ماده نر ماده 
50/7±28/0 قطر مردمک چشم  52/0±99/5  52/0±02/7  57/0±58/7  20/0±81/7  59/0±72/7  

یابتدای باله پشتی تا ابتدای باله دم  17/8±27/21  12/8±55/29  89/8±19/21  21/8±12/21  12/8±91/21  10/8±91/21  

21/80±12/0 طول قاعده باله مخرجی  92/0±71/88  10/0±55/88  15/0±01/85  11/0±29/80  07/8±59/88  

88/88±25/0 فاصله بین چشم ها  21/0±19/80  29/0±11/80  20/0±21/80  17/0±21/88  15/0±02/88  

11/81±15/0 عرض سر  98/0±87/81  15/0±70/81  11/8±71/81  11/0±21/81  01/8±11/81  

       

تغییرات برای تمامی صفات محاسبه شد. با استفاده  ضریب       

، صفت فاصله ابتدای باله پشتی تا Flinger-Killeenاز آزمون 

های ای جنس ماده رودخانهرودخانهابتدای باله دمی ماهی سفید

تغییرات این دوغ، سیاهرود و سفیدرود مورد بررسی قرار گرفت. 

صفت در جمعیت رودخانه دوغ نسبت به سیاهرود و سفیدرود 

که تغییرات این صفت در شود، در حالیصورت ثابت دیده میهب

رودخانه سیاهرود نسبت به جمعیت سفیدرود ثابت نیست و از 

( و فاصله باله پشتی P<02/0دار است )نظر آماری اختالف معنی

یدرود با توجه به میانگین باالتر، تا ابتدای باله دمی جمعیت سف

صورت هشود. در جنس نر سه جمعیت تغییرات بتر میبیش

تغییرات صفت ارتفاع باله  (.P>02/0) شودیکسان انجام می

ای در جمعیت ماده رودخانه دوغ نسبت به جمعیت ماده سینه

های سیاهرود و سفیدرود یکسان نیست. میانگین این رودخانه

دوغ و  دهد که در جمعیتیت نشان میصفت در سه جمع

شود. در تر میسفیدرود با توجه به میانگین باالتر، بزرگ

جمعیت نر، تغییرات یکسان است. صفت حداقل ارتفاع بدن 

جمعیت ماده دوغ نسبت به جمعیت سیاهرود تغییرات مشابه 

دهد نیست و میانگین باالتر این صفت در جمعیت دوغ نشان می

چنین این باشد. همتر شدن میر حال بزرگکه این صفت د

صفت در جمعیت سیاهرود نسبت به جمعیت سفیدرود از 

این صفت در  باشد و اندازهتغییرات یکسانی برخوردار نمی

در جنس نر این  تر شدن است.جمعیت سفیدرود رو به بزرگ

گیرد. صفت ارتفاع ساقه دمی جنس تغییرات یکسان صورت می

باشد و با توجه به به سیاهرود در حال تغییر میماده دوغ نسبت 

دهنده این میانگین باالتر این صفت در جمعیت سیاهرود نشان

باشد. صفت نسبت تر شدن میاست که این صفت در حال بزرگ

فاصله پوزه تا باله شکمی به فاصله پوزه تا باله مخرجی جمعیت 

دار ماده دوغ نسبت به جمعیت سفیدرود تغییرات معنی

(02/0>Pاست در )که در سایر مناطق  در هر دو جنس حالی

دار نیست. این صفت در سفیدرود با توجه به تغییرات معنی

تر شدن است. صفت قطر چشم میانگین باالتر در حال بزرگ

چنین جمعیت نر رودخانه دوغ نسبت به جمعیت سیاهرود و هم

نظر  د و ازجمعیت سیاهرود به سفیدرود تغییرات یکسانی ندار

(. اندازه این صفت با P<02/0) دار استآماری اختالف معنی

تر های دوغ و سفیدرود بزرگتوجه به میانگین باالتر در رودخانه

شود. صفت فاصله بین دو چشم جمعیت نر سفیدرود می

 تری را نسبت به جمعیت رودخانه دوغ نشان تغییرات بیش

تر بزرگسفیدرود حاکی از  میانگین باالتر این صفت در دهد ومی
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باشد. تغییرات این صفت در جنس ماده سه شدن این صفت می

باشد دار نمیمنطقه یکسان است و از نظر آماری اختالف معنی

(02/0<P صفت عرض ساقه دمی در جنس نر جمعیت .)

نسبت به جمعیت  تریرودخانه دوغ دارای تغییرات بیش

تر شدن دوغ رو به بزرگ سیاهرود است و این صفت در رودخانه

 صورت یکسان صورت هباشد. در جنس ماده تغییرات بمی

ای تا شکمی به فاصله پذیرد. صفت نسبت فاصله باله سینهمی

پوزه تا باله شکمی جمعیت نر سیاهرود و سفیدرود نسبت به 

تری دارند و با توجه به جمعیت رودخانه دوغ  تغییرات بیش

تر سیاهرود و سفیدرود این صفت بزرگمیانگین باالتر  جمعیت 

نتایج نشان داد که از نظر شاخص فاصله تاکسونومیکی،  شود.می

سنجی ریخت براساس خصوصیات سیاهرود جمعیت ماده جنس در

جمعیت سفیدرود و در جنس نر ترین فاصله را با جمعیت کم

در هر دو ، سیاهرود داشتترین فاصله را با جمعیت کم دوغ

سنجی براساس خصوصیات ریختجنس جمعیت سیاهرود 

را با جمعیت سفیدرود داشت. براساس  ترین فاصلهنسبی کم

ترین کمدر  جنس ماده جمعیت دوغ  شمارشیخصوصیات 

 سیاهرود و در جنس نر جمعیت دوغ فاصله را با جمعیت 

فاصله  .نشان داد ترین فاصله را با جمعیت سفیدرودکم

تر از مقادیر شناسی بیشمیکی براساس صفات ریختتاکسونو

دست آمده براساس صفات شمارشی است. از نظر خصوصیات هب

در هر دو جنس  ترین فاصله تاکسونومیکیسنجی بیشریخت

 (.7 بود )جدول سفیدرودو  رودخانه دوغهای بین جمعیت
 

 

 های شناسی بین جمعیتتاکسونومیکی بر اساس صفات ریختماتریس فاصله : 3جدول

 دریای خزری جنوب وضه( از حL. orientalis) ایرودخانهماهی سفید مختلف

 سفیدرود سیاهرود دوغ سفیدرود سیاهرود دوغ صفات

 نر ماده 

سنجیریخت  

- 22/0  17/0  - 75/0  19/0  

 - 25/0   - 22/0  

  -   - 

 نر ماده 

نسبی سنجیریخت  

- 0722/0  0725/0  - 0820/0  0017/0  

 - 0857/0   - 0882/0  

  -   - 

 نر ماده 

 شمارشی

- 897/0  722/0  - 5518/0  5020/0  

 - 751/0   - 5011/0  

  -   - 

       
 ایرودخانه های ماهی سفیدجمعیتPCA آزمون        

(L. orientalis) با : های گلستان، مازندرن و گیالناستان

 89/21که  شد مشخص اصلی هایمؤلفه استفاده از روش تجزیه به

 حالیاند درروی مؤلفه اول قرار گرفتهواریانس کل صفات  درصد

واریانس کل صفات بر روی مؤلفه دوم قرار  درصد 21/57که 

درصد واریانس کل صفات بر روی  11/19دارند که در مجموع 

 بندی نشان(. نمودار رسته5اند )شکلدوم قرار گرفته و اول مؤلفه

ای متفاوتی با دهنده آن است که افراد سه منطقه پراکنش نقطه

یکدیگر دارند. تجزیه و تحلیل فاکتوری صفتی را که دارای 

ه باشد را نشان نداد اما صفاتی ک 12/0تر از ضریب عاملی بزرگ

 ارائه گردیده است.  2دارای ضریب عاملی باالتر بودند در جدول 

:  صفات دارای بار عاملی باالتر بر روی مؤلفه اول و دوم 4جدول

های استان (L. orientalis) ایرودخانهسفید های ماهیجمعیت در

 گلستان، مازندرن و گیالن

 مؤلفه دوم مؤلفه اول

 طول قاعده باله پشتی طول پوزه

اله دمیفاصله باله پشتی تا ب فاصله چشم تا سرپوش آبششی  

ایطول قاعده باله سینه  حداقل ارتفاع بدن 

 ارتفاع ساقه دمی ارتفاع باله مخرجی

 عرض بدن فاصله باله مخرجی تا باله دمی

هافاصله بین چشم  عرض ساقه دمی 

  عرض بدن
باله  نسبت طول سر به فاصله پوزه تا ابتدای

 پشتی
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 گیالنجنس ماده                   مازندران جنس ماده            گلستانجنس ماده 

 گیالنجنس نر مازندران                  جنس نر                 گلستانجنس نر 

( در L. orientalisای )رودخانهشناسی جمعیت ماهی سفیدریخت : پراکنش جنس نر و ماده بر اساس مؤلفه اول و دوم صفات2شکل

 های گلستان، مازندران و گیالناستان

 

 ایرودخانه های ماهی سفیدجمعیت CVA آزمون       

(L. orientalis) های گلستان، مازندران و گیالناستان :
نشان داد که جمعیت این گونه در  آنالیز واریانس چند متغیره

سه منطقه مورد مطالعه با یکدیگر از نظر آماری اختالف 

( دارند. فاکتور P,025/1s lambda=,Wilk<02/0داری )معنی

درصد از کل تغییرات صفات  91/71( 11/8اول با مقدار ویژه )

کند و فاکتور دوم با مقدار ویژه ها را بیان میبین جمعیت

ها درصد از تنوع بین جمعیت 17/51فاکتور اول  ( پس از51/8)

درصد تغییرات  1/11را سبب شده است و در مجموع دو فاکتور 

ها براساس ای جمعیتکنند. پراکنش نقطهرا ایجاد می

دهد که جمعیت این گونه در فاکتورهای اول و دوم نشان می

سه منطقه مورد مطالعه در حوضه جنوبی دریای خزر با یکدیگر 

ها در این مپوشانی ندارند و این نشان از جدایی جمعیته

 (.7 و شکل 2مناطق است )جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: صفات بارگذاری شده دارای بار عاملی باالتر بر 5جدول

 ایرودخانههای ماهی سفیدروی محور اول و دوم جمعیت

 (L. orientalis) های گلستان، مازندرن و گیالناستان 

دوممحور  محور اول  

 قطر مردمک چشم قطر چشم

ایطول قاعده باله سینه  طول قاعده باله شکمی 

های بینیفاصله بین سوراخ  طول قاعده باله مخرجی 

هافاصله بین چشم عرض ساقه دمی  

تا  نسبت طول سر به فاصله پوزه

 ابتدای باله پشتی

 

ا ای تنسبت فاصله باله سینه

تا  شکمی به فاصله باله شکمی

 مخرجی

 

نسبت فاصله باله شکمی تا 

مخرجی به طول پوزه تا باله 

 مخرجی
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گیالنجنس ماده                   مازندران جنس ماده            گلستانجنس ماده   

گیالنجنس نر مازندران                  جنس نر                 گلستانجنس نر   

 های گلستان، مازندران و گیالن( در استانL. orientalisای )رودخانهای جنس نر و ماده ماهی سفید: پراکنش نقطه3شکل

 

        

 ایرودخانه افراد ماده ماهی سفیدCVA آزمون        

(L. orientalis) های گلستان، مازندرن و گیالناستان : 

های سفیدرود و سیاهرود از جنس ماده این گونه در رودخانه

 P,<02/0باشند )دار مینظر آماری دارای تفاوت معنی

078/1s lambda=,Wilk( فاکتور اول با مقدار ویژه .)912/8 )

  ها را بیاندرصد از کل تغییرات صفات بین جمعیت 18/11

( پس از فاکتور اول 192/0کند و فاکتور دوم با مقدار ویژه )می

ها را سبب شده است و در درصد از تنوع بین جمعیت 58/78

اند اعمال صد تغییرات را توانستهدرمجموع این دو محور صد

ها باال بود در هر یک از کنند. صفاتی که مقادیر عاملی آن

 (.  2 شکل و 1محورها انتخاب شدند )جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: صفات بار گذاری شده دارای بار عاملی باالتر بر 6جدول

 .L)ای رودخانهروی محور اول و دوم افراد ماده ماهی سفید

orientalis) های گلستان، مازندرن و گیالناستان 

 محور دوم محور اول

 فاصله باله پشتی تا باله دمی قطر چشم

قاعده باله شکمیطول  طول قاعده باله سینهای  

 ارتفاع باله مخرجی طول قاعده باله مخرجی

 ارتفاع ساقه دمی حداقل ارتفاع بدن

های بینیفاصله بین سوراخ  طول ساقه دمی 

 عرض سر
ا شکمی ای تنسبت فاصله باله سینه

 به فاصله پوزه تا باله شکمی

 عرض ساقه دمی
ا شکمی ای تنسبت فاصله باله سینه

شکمی تا مخرجیبه فاصله باله   

ا نسبت طول سر به فاصله پوزه ت

 ابتدای باله پشتی

 

رجی نسبت فاصله باله شکمی تا مخ

 به طول پوزه تا باله مخرجی
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گیالن                         مازندران  گلستان                             

 های گلستان، مازندران و گیالن( در استانL. orientalisای )رودخانهای جنس ماده ماهی سفیدنقطه: پراکنش 4شکل

 

 ایرودخانه افراد نر ماهی سفید CVAآزمون        

(L. orientalis) های گلستان، مازندرن و گیالناستان : 

داری از نظر آماری با معنیطور جمعیت نر سه رودخانه به

(. P, 020/1s lambda=,Wilk<02/0یکدیگر تفاوت دارند )

درصد از کل تغییرات  27/15( 5فاکتور اول با مقدار ویژه )

ها را بیان می کند و فاکتور دوم با مقدار صفات بین جمعیت

درصد از تنوع بین  21/71( پس از فاکتور اول 89/8ویژه )

 %800است و در مجموع این دو محور  ها را سبب شدهجمعیت

ای اند اعمال کنند. براساس پراکنش نقطهتغییرات را توانسته

و  1 افراد نر سه رودخانه قابل تفکیک از یکدیگر هستند )جدول

 (.  2 شکل
 

 

 

 

 

 

 

: صفات بار گذاری شده دارای بار عاملی باالتر بر 7جدول

 ای رودخانهروی محور اول و دوم افراد نر ماهی سفید

(L. orientalis) های گلستان، مازندرن و گیالناستان 

 محور دوم محور اول

هافاصله بین چشم قطر مردمک چشم  

ایطول قاعده باله سینه  فاصله چشم تا سرپوش آبششی 

 طول قاعده باله شکمی ارتفاع باله شکمی

 ارتفاع بدن عرض ساقه دمی

ا نسبت طول سر به فاصله پوزه ت

 ابتدای باله پشتی

کمی ای تا شنسبت فاصله باله سینه

 به فاصله پوزه تا باله شکمی

می به نسبت فاصله پوزه تا باله شک

 فاصله پوزه تا باله مخرجی

 

کمی ای تا شنسبت فاصله باله سینه

 به فاصله باله شکمی تا مخرجی

 

رجی نسبت فاصله باله شکمی تا مخ

 به طول پوزه تا باله مخرجی
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گیالن                         مازندران  گلستان                                

 ( در گلستان، مازندران و گیالنL. orientalisای )رودخانهای جنس نر ماهی سفید: پراکنش نقطه5شکل

 

 بحث
 شناسیریخت و شناختیبوم هایویژگی در پذیریتنوع بررسی       

های متفاوت از نظر های یک گونه که در محیطجمعیت

کنند، امکان درک و فهم بهتر خصوصیات زیستگاهی، زندگی می

های جمعیتی را در مقابل تغییرات محیطی تغییرات در ویژگی

اگرچه اخیر  (. در مطالعهKuliev ،8912نماید )فراهم می

ای و اساسی بررسی فاکتورهای مورفولوژیکی یک کار پایه

عنوان هبرخی فاکتورهای مریستیکی ب ارزیابی اما شودمی محسوب

که این جاییتواند محسوب شود. از آنکننده کار میتکمیل

 کند لذا تصور ماهی در کل حوضه خزر جنوبی زندگی می

جنوبی  های مختلف خزرحوضهای در رودخانه سفید ماهی رودمی

شناسی دارای تنوع وسیع و قابل های رشد و ریختاز نظر ویژگی

تواند به مدیریت پذیری میمالحظه باشد. اثبات این قبیل تنوع

های مختلف این گونه کمک برداری جمعیتحفاظتی و بهره

 مؤثری نماید. 

که طرفه نشان داد نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک       

ای در سه منطقه مورد مطالعه در حوضه رودخانه ماهی سفید

سنجی دارای تفاوت جنوبی دریای خزر در برخی صفات ریخت

دهنده وجود تنوع نسبتاً تواند نشانداری بودند که میمعنی

شناختی ممکن ختیتنوع ر ها باشد.باالی فنوتیپی در بین نمونه

  .است

 ی،اهای منطقهفنوتیپی، سازگاریپذیری نتیجه انعطاف       

 خصوصیات اکولوژیکی و یا رابطه متقابل هر یک از این  تغییرات

ها باعث ایجاد بنابراین تکامل بین جمعیت ها باشد.فرآیند

ها به شرایط زیستی در مناطق مختلف شده که این سازگاری آن

شناختی تواند دلیل بوجود آمدن اختالفات ریختامر خود می

، Niciezaباشد ) های ماهیانچنین بین گونهجمعیت و هم بین

سنجی جمعیت ماهی های ریختدر مقایسه ویژگی .(8992

ای در سه منطقه مشخص گردید که جمعیت این رودخانه سفید

گونه تنها در صفاتی چون قطر مردمک چشم، فاصله ابتدای باله 

فاصله بین پشتی تا ابتدای باله دمی، طول قاعده باله مخرجی، 

داری برخوردار ها و عرض سر از تفاوت آماری معنیچشم

شناسی های ریختوجود آمدن تفاوتهستند. توضیح علل به

 ها دشوار است. میان جمعیت

که بر روی صفات ریخت شناسی سیاه ماهی  ایدر مطالعه       

(Capoeta capoeta gracilis)  در سنین مختلف در رودخانه

استان گلستان انجام شده بود، مشخص گردید که زرین گل 

ماهیان صفر ساله نسبت به دیگر سنین از فاصله دو چشم، قطر 

قلی زاده، تری برخوردار هستند )چشم، طول و ارتفاع سر بزرگ

ترین قطر مردمک چشم (. در این مطالعه بزرگ8711

( مترمیلی 21/88±17/0) چشم دو فاصله (،مترمیلی 59/0±72/7)

( مربوط به ماهی سفید مترمیلی 21/81±11/0عرض سر ) و

ای در رودخانه سفید رود استان گیالن بود. صفات رودخانه

پذیری زیادی را در پاسخ به تغییر توانند انعطافمورفومتریک می

، Turanدر شرایط محیطی مانند فراوانی غذا و دما نشان دهند )

های از شاخص (. استفاده5002و همکاران،  Turan ؛8999

های ریختی و شمارشی کاربردهای وسیعی در بررسی جمعیت
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ها از یکدیگر های آنماهیان، سیستماتیک و جداسازی گونه

(Ruban ،8991و تشخیص انواع دو رگه ) های طبیعی دارد

(Kilambi  وZdinak ،8918.) 

های مریستیکی بین جمعیت ماهی در مطالعه حاضر داده      

ای در حوضه جنوبی دریای خزر از تنوع پایینی نهرودخاسفید

برخوردار بودند که دلیل آن ثبات نسبی صفات مریستیک در 

(. تنوع صفات Nelson ،8998و  Winfieldباشد )ماهیان می

تر های ژنتیکی است و کمتر بیانگر تنوع ویژگیشمارشی بیش

گیرد تحت تاثیر تغییرات فاکتورهای محیطی قرار می

(Karakusis  ،8998و همکاران .) 

صفت شمارشی بین جمعیت ماهی سیاه کولی  2مقایسه        

(Vimba vimba persa)  ،سه اکوسیستم رودخانه گرگانرود

-( و هم8711رحمانی و عبدلی، رودخانه شیرود و تاالب انزلی )

کولی مهاجر به رودخانه سفیدرود  چنین جمعیت ماهی سیاه

(Abbasi  ،نشان داد که در این دو مطالعه 5002و همکاران )

داری برخوردار های باله پشتی از اختالف معنیتنها تعداد شعاع

و  Bianco ؛Gholiev، 8991) منابع برخی است. بوده

Banarescu ،8915ها و های مریستیک در گونه( هم تفاوت

های جغرافیایی مختلف های مختلف ماهیان در عرضزیرگونه

اند ولی صفات مریستیک ماهیان یک منطقه زارش نمودهگ

 اختالف ندارد.

پذیری صفات در درون گر تنوعضریب تغییرات بیان       

های های ضریب تغییرات بین جمعیتهاست. بررسیجمعیت

مورد مطالعه در حوضه جنوبی دریای خزر نشان داد که تنها 

ای شامل خانهرودصفات تغییرپذیر در جنس ماده ماهی سفید

، ایباله پشتی تا اول باله دمی، ارتفاع باله سینهفاصله ابتدای 

نسبت فاصله پوزه تا باله و  ارتفاع ساقه دمی، حداقل ارتفاع بدن

چنین صفات تغییرپذیر پوزه تا باله مخرجی و هم فاصله به شکمی

، فاصله بین دو چشم، چون قطر چشمگونه همدر جنس نر این

ای تا شکمی به فاصله نسبت فاصله باله سینهو  دمیعرض ساقه 

 داری برخوردار بودند.پوزه تا باله شکمی از تفاوت آماری معنی

Soule (8915)  بیان داشت که مقدار باالی ضریب تغییرات

دهنده وراثت پذیری پایین یک صفت بوده ولی اثر باالی نشان

 های محیطی بر روی آن صفت است.ویژگی

( ضریب تغییرات ماهی سیاه 8711مانی و همکاران )رح       

های هراز ( را در رودخانهChalcalburnus chalcoidesکولی )

و شیرود حوضه جنوبی دریای خزر مورد بررسی قرار دادند که 

 بود.  91/82و  81/85ترتیب هنتایج آن ب

-در این تحقیق فاصله تاکسونومیکی براساس صفات ریخت        

سنجی نسبی و صفات شمارشی مورد صفات ریختشناسی، 

های تنوع و فاصله از نظر شاخص ارزیابی قرار گرفت.

وضوح هها مورد مطالعه بتین جمعیز تنوع بیتاکسونومیکی ن

با  .دهدمی را نشان هاتیجمعافتراق  د که نوعییمشاهده گرد

تر تحت تاثیر شرایط سنجی بیشکه صفات ریختتوجه به این

های زیستگاهی و صورت بارزتری تفاوتهاختی بوده و بشنبوم

و  Jerry) دهداختالفات فنوتیپی در سطح جمعیت را نشان می

Cairens ،8991،) بین  گیری کرد کهنتیجه توانبنابراین می

در سه رودخانه دوغ، سیاهرود و سفیدرود  شده صید هایجمعیت

ط یشراستگاهی، یاز نظر زدر حوضه جنوبی دریای خزر 

 وجود دارد. کی متفاوتیژیاکولو

های اصلی ای حاصل از تجزیه به مؤلفهنمودار پراکنش نقطه       

دهد که ماهیان جنس نر های اول و دوم نشان میبر اساس تابع

ای متفاوتی داشته که با نتایج حاصل از پراکنش نقطهو ماده 

همخوانی  ها از یکدیگرمتغیره و جدایی جنس تک واریانس آزمون

های محیطی موجود در . در این مورد تفاوت در فاکتوردارد

های مختلف و تأثیر آنها سبب ایجاد تفاوت و تفکیک اکوسیستم

های بین جمعیتی ممکن گردد. برخی تفاوتها میاین جمعیت

است با فاکتورهای مختلف زیستگاه از قبیل دما، کدورت آب، 

و عمق آب ارتباط داشته  دسترسی به مواد غذایی، شدت جریان

 (.Mathews ،8911باشد )

های محیطی در خالل دوران اولیه تکامل ماهی ویژگی        

تری غالب بوده و افراد نسبت به شرایط محیطی حساسیت بیش

ماهیانی که در دوران اولیه زندگی دارای شرایط  دارند. معموالً

محیطی یکسانی هستند از لحاظ ریختی وضعیت مشابهی دارند 

(Pinheiro  ،از سوی دیگر هنگامی5002و همکاران .) که ماهی

در اوضاع محیطی جدیدی قرار گیرد، این امکان وجود دارد که 

هده شده دهد. تنوع مشاشناسی سریعاً در آن رخ تغییرات ریخت

گونه در سطح دهنده تنوع پذیری اینها، نشاندر بین جمعیت

پذیری در پارامترهای مختلف بین . نرخ تنوعباشدجمعیت می

ها یکسان نبود. این تنوع پذیری شاید ناشی از تغییرات جمعیت

  دیدگاه از بنابراین باشد. گونه این هایجمعیت زیستگاهی

صورت این گونه را بایستی بههای مختلف شناسی جمعیتبوم

 واحدهای مستقل اکولوژیکی در نظر گرفت. 
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