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گونه از ماهیان جنس مرواريد ماهی  5شناختی ريخت هاييژگیو ايمقايسه مطالعه

(Cyprinidae: Alburnus) داخلی ايران يهادر آب 

 اي تراسبا استفاده از سیستم شبکه
 

 

 41344-11141پستی: صندوق، شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیالن، رشتگروه زیست :نژادسمیه خاتمیسیده 

 1144پستی: صندوق سرا،صومعه طبیعی، دانشگاه گیالن،دانشکده منابع، شیالتگروه  :*ثابتسیدحامد موسوی 

 1144پستی: صندوق سرا،صومعه طبیعی، دانشگاه گیالن،، دانشکده منابعشیالتگروه : مسعود ستاری 

 544پستی: طبیعی، دانشگاه آزاد اسالمی مازندران، بابل، صندوقگروه شیالت، دانشکده منابع دوست:صابر وطن 

 
 

 1313 اردیبهشتتاریخ پذیرش:            1312 بهمنتاریخ دریافت: 
 
 

 چکیده

 ،  Alburnus chalcoidesیهانامبه  گونه از ماهیان جنس مروارید ماهی 5شناختی ریخت هاییژگیدر این مطالعه و           

A. filippii، A. atropatenae ،A. mossulensis و A. hohenackeri ای تراس مورد بررسی قرار شبکه به روش سیستم

 بابلرود، بالقلوچای، میریسه،گاماسیاب و مهابادچای  یهااز رودخانه 89تا مهر  98قطعه ماهی از اردیبهشت  033گرفتند. تعداد 

در نتایج حاصله از تحلیل  .گیری شدنمونه اندازه 033لندمارک در 95فاصله تراس بین  935 .آوری شدندوسیله الکتروشوکر جمعهب

ها، تمام صفات ویژگی مورد بررسی در بین نمونه935ریخت سنجی اصالح شده، از  هاییژگیبرای و (ANOVA)طرفه واریانس یک

از میان  فاکتور اول 91نشان داد که  مورفومتریک یهابرای داده آنالیز فاکتورهای اصلی .بودند (>35/3P) دارمعنی تفاوت دارای

مطابق با نتیجه حاصل از باشند. برخوردار می درصد تنوع صفات ریختی 00/89گونه مورد بررسی، از  5بین  فاکتور ایجاد شده 935

 و A. filippii, A. atropatenaeترسیم مولفه اول به دوم در آزمون تفکیک متعارف نشان داده شده است که سه گونه 

 A. mossulensis های دارای همپوشانی باال با یکدیگرند وگونهA. chalcoides  وA. hohenackeri طور ها بهاز سایر گونه

ها به لحاظ خصوصیات ریخت سنجی از یکدیگر را نشان کامل جدا شدند. نتایج حاصل از آزمون کالستر نیز جدایی کامل گونه

 . دهدیم
 

  سنجی، ایرانای تراس، ریختسیستم شبکه ،Alburnus کلمات کلیدی:

 mousavi-sabet@guilan.ac.ir  :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مهمقد
به خانواده کپور ماهیان  متعلق Alburnusماهیان جنس        

(Cyprinidae) هستند (Adelli، 9111 که ) گونه  83در حدود

اند شمال و جنوب غربی آسیا، تشخیص داده شدهاز آن در اروپا، 

(Bzulug  وFreyhof، 7002 ؛Freyhof  وKottelat ،7002؛ 

Bogutskaya گونه از این جنس در  2 (.7000 ،و همکاران

، A. zagrosensisایران وجود دارد که عبارتند از: 

A.chalcoides ،A. atropatenae ،A. hohenackeri ،A. 

caeruleus ،A. mossulensis وA. filippii  (Coad ،7098.)  

ژنتیکی  ریختی صرفاً تغییرات که شدیم تصور گذشته در       

 محیطی هم تغییرات این منشأ که شده مشخص امروزه اما است،

 اختالفات موارد از ايپاره در حتی و است ژنتیکی هم و

 ژنتیکی اختالفات و محیط بوده از ناشی صرفاً شناسیریخت

 ،Tudela ؛Foote، 9111و  Swain) ندارد آن در نقشی هیچ

9111.) 

 ايمجموعهپایه  بر سنجیریخت مطالعات گذشته، سال 00در       

 ، Laglerو  Hubbsگرفته است ) شکل سنتی هايیريگاندازه از

 بدن این کلی شکل در اختالف توصیف لحاظ (. از9192

 معایبی و هاضعف داراي سنتی هايیريگهانداز از مجموعه

 پایه تنها بر هایريگاندازه این غالب کهاین جمله از .باشدیم

  به اطالعات مربوط فاقد و گردیده تنظیم بدن طولی محور

 هایريگاندازه این تربیش چنین. همباشدیم مورب هايیريگاندازه

 بدن مختلف يهاجهت و مناطق و گرفته انجام سر روي بر

 بدن يهاقسمت از بعضی .شودینم داده پوشش یکسان طوربه

 و بودند پوشش فاقد هاسایر قسمت و متراکم پوشش داراي

 طوربه مهره ستون انتهاي پوزه و نوك نظیر نقاط از بعضی

 از اطمینان عدم گونه هر که گرفتیم قرار استفاده مورد تکراري

و  Schreck) شتدا دنبالهب را منفی تأثیر هاآن صحیح موقعیت

Moyle، 9110؛ Struass  وBookstein، 9137 .) 
 9120 و 9190 سنتی در سال هايیسنجمحاسبات ریخت       

چندگانه را  هايیژگیزمان آنالیز ورواج یافت که اجازه انجام هم

روش تک متغیره بود  چنین یک پیشرفت آشکار درو هم دادیم

 هايیترحال گزارش محدودهبه (Jolicoeur، 9198 مثال طور)به

 طور فزاینده افزایش یافت تا انقالبی درسنتی به يهاروش

از طریق  9110و  9130 يهاسنجی، طی سالمطالعات ریخت

وجود هها بهندسی لندمارك هايیتن موقعدمرکز توجه قرار دا

 Rohlf ؛Bookstein، 9119؛7008 ،و همکاران Adamsآمد )

 سنجی براساس شبکه تراس، برايریخت (.Marcus، 9118و 

 ،و همکاران Shao ؛Moore، 7002و  Bronteشناسایی ذخایر )

(، Andrade، 7007و  Palma) ها(، تفکیک گونه7002

 ،همکاران وHard ؛ 9111 ،و همکاران Debowski) رشدشناسی

کار ه( ب7009 ،و همکاران Deanشناسی )ریختو ( 9111

 يهاروش معایب و هاضعف فاقد تراس سیستم .شودیگرفته م

 پوشش منظم طوربه را کل بدن و بوده سنجیسنتی ریخت

 افراد شکل کلی میانگین توانیم روش این در چنینهم .دهدیم

 (.Moyle، 9110و  Schreck) آورد دستبه هایتجمع براي را

 (Truss)سنجی تراسگیري ریختهانداز امروزه سیستم       

 هایتجمع خصوصبه و هاگونه میان تفاوت تعیین منظوربه

 سیستم این است. گرفته قرار استفاده مورد ايفزاینده طوربه

  بین فواصل این که بوده فواصل از منظمی شامل مجموعه

 یا نشانه نقاط هاآن به که شده طراحی پیش از نقاط سريیک

 که قادر به استخراج بهتر گویندیم (Landmark)لندمارك 

 فواصل خطی هستند یرها. در این روش متغباشدیشکل بدن م

 ( و بینBookstein، 9137و  Straussکه تراس نامیده شدند )

 گیريبدن در هر فرد اندازه يهادو لندمارك روي بدن یا قسمت

 برخی اوقات زوایاي قرار گرفته بین سه لندمارك نیز ،شودیم

 (.Meyer ،9132) شودیم کار گرفتههب

 رو این مطالعه با هدف بررسی تغییرات ریختی بیناز این       

اجرا در ایران با روش تراس به آلبورنوسگونه از ماهیان جنس  0

 ریختی اعضاي این هايیژگیدرآمد. این تحقیق به درك بهتر و

 چرا که شناسایی اعضاي این جنس در ،گروه کمک خواهد نمود

 اندازشی و شمارشی است که در هايیژگیراساس وایران ب

 پوشانی باالیی با یکدیگر دارند.بسیاري از موارد هم

 

 هاشمواد و رو
 تا 31ماهی از اردیبهشت  قطعه 800 جمعاً تحقیق این در       

 بابلرود، بالقلوچاي، مهابادچاي، میریسه يهااز رودخانه 19مهر 

 هاو سپس نمونه صید گردید وسیله الکتروشوکرهو گاماسیاب ب

 درصد تثبیت شدند. مشخصات جغرافیایی 90در فرمالین 

 آورده شده 9( در جدول 9برداري )شکل مناطق تحت نمونه

 است.

 باریکهر رودخانه یک ایستگاه انتخاب و در هر ایستگاه در        

 شناسی دانشکدهبرداري انجام شد. در آزمایشگاه ماهینمونه

طبیعی دانشگاه گیالن، ماهیان هر ایستگاه عالمت و منابع

 ها توسط دوربینگذاري شدند. تهیه عکس از نمونهشماره

-و به Canon Power Shot SX 30 ISدیجیتال 
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برداري از یک ارتفاع عمود بر سطح جهت عکس پایه کمک یک

ها تحت شرایط یکسان و با نمونه گرفت. از همه ثابت انجام

برداري شد. تصاویر مربوط به متري عکسسانتی 80 ثابت فاصله

 هر ایستگاه 

 ،Friedlandو  Cadrinرایانه منتقل شدند ) صورت جداگانه بهبه

  هايیژگیمنظور بررسی وها و به(. براي تهیه داده9111

اي تراس استفاده شد ها از سیستم شبکهشناختی نمونهریخت

(Bookstein ،9130 ؛Struass  وBookstein، 9137.) 

        

 
 برداری شدهای از مناطق نمونهنقشه :1شکل

 

 برداریبرداری شده، استان مربوطه، مختصات جغرافیایی منطقه و گونه تحت نمونهمناطق نمونه :1جدول

 تعداد گونه تحت نمونه برداری جغرافیاییمختصات  استان منطقه

 N ''99/79 '81 º89 Alburnus chalcoides 97 و E ''03/77 '83 º07 مازندران رودخانه بابلرود

 N ''79  '07 º83 Alburnus filippii 93و  E ''03 '07 º93   اردبیل رودخانه بالقلوچاي

 N ''11/09 '71 º89 Alburnus atropatenae 03و  E ''99/09 '88 º90 آذربایجان غربی رودخانه میریسه

 N ''3 /09 '93 º89 Alburnus hohenackeri 01 و  E ''99/90 '99 º90 آذربایجان غربی رودخانه مهابادچاي

 N ''08 '00 º89 Alburnus mossulensis 28و  E ''79 '70 º93 همدان رودخانه گاماسیاب

     

 tpsUtil vesion 1/44 افزارابتدا تصاویر توسط نرم       

(Rohlf، a7009مرتب شدند. سپس با استفاده از نرم )افزار 

tpsDig version 2/16 (Rohlf، 7009و با استفاده از ابزار ) 

Digitize landmarks ،99 مارك دور تا دور حاشیه بیرونیلند 

لندمارك روي سر و بدن ماهی انتخاب گردید  9بدن ماهی و 

 که محل  (. در ضمن ایجاد لندمارك سعی گردید7 )شکل

 گذاري در تمامی تصاویر، دقیق و مشابه باشند. در مجموعنقطه

 ها بررويمابین لندمارك (Interlandmarks)فاصله  900تعداد 

 همانند tpsDigافزار سمت چپ بدن ماهی ترسیم شد. نرم

 .باشدمی Yو  Xجدول مختصات عمل کرده، هر لندمارك شامل 

 ذخیره و براي نرمال و استانداردسازي  tpsها با فرمت داده

 و شدند Excelافزار ها، وارد نرمجهت حذف اثر اندازه از دادهبه
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 .دهدیاس را در ماهی شاه کولی نشان مالگوي سیستم تر 7 شدند. شکل pastافزار ها وارد نرمجهت ادامه مراحل آنالیز داده

 

 
تراس حاصل از اتصال  ها و شبکهموقعیت لندمارک( و Bookstein، 1892و  Strauss)تراس  سیستم الگوی :2شکل

. نقطه شروع 9انتهاي چشم  .8. ابتداي چشم 7. نوك دهان 9 :(A.chalchoides)کولی ها در سمت چپ ماهی شاهلندمارک

. 1،90شکمی  . ابتداي باله3اي سینه . ابتداي باله2. انتهاي در پوش آبششی 9. قائده درپوش آبششی0فلس در سطح پشتی 

. قسمت پایینی 99. قسمت باالیی شروع باله دمی 98مخرجی  . بخش قدامی و خلفی باله99،97پشتی  قسمت قدامی و خلفی باله

 دمی . قسمت میانی انتهاي ساقه90دمی شروع باله 
 

 هايیژگیشناسی برخالف وریخت هايیژگیجاکه واز آن       

 و با اندازه باشدیشمارشی در سرتاسر دوران زندگی ثابت نم

 طور(، به7009 ،و همکاران Pouletبدن ماهی ارتباط دارد )

 بنابراین باید اثر کندیافزایش اندازه بدن تغییر ماي با پیوسته

 سنجی ماهیان،را حذف نمود. معموالً در مطالعات ریخت اندازه

 جز در مواردي که هدف، تعیین اختالف در اندازه متوسط دوهب

 ها از تغییرات شکلگروه از ماهیان باشد، اثر اختالف اندازه نمونه

 که ( چراMoyle ،9110و  Schreck) گرددیبدن حذف م

 ناشی از اختالف شکل بدن باشد بایستیها ماختالف بین گروه

 (7009، و همکاران Turanها )و نه اختالف در اندازه نسبی آن

 یرهاییسنجی به متغخام ریخت يهاهمین دلیل اصالح دادهبه

 که مستقل از اندازه بدن بوده و تنها اختالف شکل را نشان

 سنجیریخت يهاگام در تحلیل آماري داده، نخستین دهندیم

 (.Turan ،9111)  باشدیم

 مورفومتریک قبل از تجزیه يهامنظور حذف اندازه، دادهبه       

 و Elliottاستاندارد شدند ) Elliottکمک فرمول و تحلیل به

 مورفومتریک يها(. استاندارد کردن داده9110، همکاران

 آلومتریک را کاهش خواهد دادتغییرات ناشی از رشد 

(Karakousis در فرمول الیوت:9111، و همکاران .) 
M(t) = M(o) (L/ L(o))b 

Mt  ،مقادیر استاندارد شده صفاتMo طول صفات مشاهده 

 ها و براي همهمیانگین طول استاندارد براي کل نمونه Lشده، 

 ضریب رگرسیونی بین bطول استاندارد هر نمونه،  Loمناطق، 

log Mo  وlog Lo باشدیبراي هر منطقه م. 

 تصحیح شده و يهاسپس آزمون همبستگی بین اندازه       

 هاطول استاندارد با هدف بررسی تاثیر حذف اثر اندازه از داده

 داري را نشانگونه همبستگی معنیانجام شد. نتیجه آزمون هیچ

 وفقیتنداد و این بدین معنی است که اثر رشد آلومتریک با م

 ها وجود داشته باشدحذف شده است و اگر اختالفی بین گروه

 و Turanناشی از تفاوت در شکل و ماهیت صفات است )

 (. 7000 ،همکاران

 مورد مطالعه در هر یک يهابراي تعیین اختالف بین گونه       

 (One-Way-ANOVA)طرفه از صفات از آنالیز واریانس یک

 PCA: Principle)هاي اصلی مولفه آزمون تجزیه استفاده شد.

components Analyze) صفات  انجام شد و در مورد هریک از

 استخراج شده، صفات اصلی مشخص گردید. صفاتی که مقادیر

 (Anvari Far ،7099بود ) 9/0ها در هر فاکتور بیش از آن

 KMOها از میزان آماره انتخاب شدند. البته در تجزیه به عامل

(Kaiser-Meyer-Olkin) که اگر مقدارطوريهاستفاده شد ب 

 کننده این است که روشباشد بیان 9/0تر از این ضریب بزرگ

 ؛7099، همکاران و AnvariFarها مناسب است )تجزیه به عامل

Nimalathasan، 7001؛ Field، 7000؛  Elliott و همکاران ،

 (. Kaiser ، 9129؛9110
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 Canonical discrimination analysisآزمون تفکیک متعارف

(CVA) کار گرفته شد. آنالیزهها بمنظور میزان تمایز گونهنیز به 

 سنجی مطلق و نسبی براساس فاصلهاي صفات ریختخوشه

، NTSYSpc V. 2/02i (Rohlfافزار اقلیدسی توسط نرم

 تحلیل آماري ( رسم گردید. براي تجزیه و9113 و 7009

 استفاده شد. SPSS16افزار نرمدست آمده از هب يهاداده

 

 نتایج
 طول با شده اصالح سنجیریخت هايیژگیو کدام ازهیچ       

 فرمول بنابراین و (7نداشت )جدول  دارمعنی اختالف استاندارد

 هاداده از را اندازه اختالف اثر آمیزيموفقیت طورآلومتریک به

  .نموده بود حذف

گونه از ماهیان  5ای تراس سنجی اصالح شده با سیستم شبکهصفات ریخت Pطرفه و سطح احتمالیک Fنتایج تحلیل واریانس :2جدول

 در ایران Alburnusجنس 

 Pاحتمال Fمقدار صفات Pاحتمال Fمقدار صفات Pاحتمال Fمقدار صفات
7- 9 319/92 000/0* 99- 8  999/93 000/0* 1- 2 089/93 000/0* 

8- 9 302/22 000/0* 97- 8  770/08 000/0* 90- 2 998/90 000/0* 

9- 9 032/973 000/0* 98- 8 101/79 000/0* 99- 2 898/89 000/0* 

0- 9 009/31 000/0* 99- 8 071/73 000/0* 97- 2 802/19 000/0* 

9- 9 970/970 000/0* 0- 9 990/877 000/0* 98- 2 902/909 000/0* 

2- 9 071/997 000/0* 9- 9 822/12 000/0* 99- 2 901/980 000/0* 

3- 9 078/21 000/0* 2- 9 381/733 000/0* 1- 3 997/11 000/0* 

1- 9 193/09 000/0* 3- 9 098/99 000/0* 90- 3 010/87 000/0* 

90- 9 939/979 000/0* 1- 9 201/72 000/0* 99- 3 988/99 000/0* 

99- 9 398/30 000/0* 90- 9 099/99 000/0* 97- 3 900/02 000/0* 

97- 9 019/70 000/0* 99- 9 890/99 000/0* 98- 3 917/70 000/0* 

98- 9 922/99 000/0* 97- 9 090/97 000/0* 99- 3 710/89 000/0* 

99- 9 090/82 000/0* 98- 9 279/87 000/0* 90- 1 889/99 000/0* 

8- 7 187/31 000/0* 99- 9 218/77 000/0* 99- 1 187/938 000/0* 

9- 7 979/979 000/0* 9- 0 091/37 000/0* 97- 1 819/79 000/0* 

0- 7  299/980 000/0* 2- 0 919/99 000/0* 98- 1 329/70 000/0* 

9- 7 088/909 000/0* 3- 0 972/9 000/0* 99- 1 192/73 000/0* 

2- 7  782/927 000/0* 1- 0 200/89 000/0* 99- 90  090/908 000/0* 

3- 7 972/30 000/0* 90- 0  099/97 000/0* 97- 90 838/80 000/0* 

1- 7 702/97 000/0* 99- 0 199/79 000/0* 98- 90 907/81 000/0* 

90- 7 709/901 000/0* 97- 0 997/97 000/0* 99- 90 997/73 000/0* 

99- 7 991/37 000/0* 98- 0 812/77 000/0* 97- 99  988/93 000/0* 

97- 7 879/82 000/0* 99- 0 107/80 000/0* 98- 99  909/90 000/0* 

98- 7 009/72 000/0* 2- 9 709/09 000/0* 99- 99  707/80 000/0* 

99- 7 717/79 000/0* 3- 9 820/8 090/0* 98- 97 009/03 000/0* 

9- 8 020/10 000/0* 1- 9 919/79 000/0* 99- 97 008/82 000/0* 

0- 8 270/997 000/0* 90- 9 222/90 000/0* 99- 98  910/23 000/0* 

9- 8 813/32 000/0* 99- 9 802/91 000/0* 90- 98  193/83 000/0* 

2- 8 979/989 000/0* 97- 9 207/909 000/0* 90- 99 399/99 000/0* 

3- 8 020/99 000/0* 98- 9 099/903 000/0*    

1- 8 903/92 000/0* 99- 9 189/997 000/0*    

90- 8 197/98 000/0* 3- 2 271/0 000/0*    

Fطرفه صفات= مقادیر واریانس یک ،P داري*= معنی، صفات داريمعنی= سطح 

 

 يهاطرفه نشان داد که گونهنتایج آزمون واریانس یک       

 دار هستندمورد مطالعه در تمامی صفات داراي اختالف معنی

(00/0P> بنابراین همه صفات براي انجام آنالیزهاي )PCA، 

CVA اي )ترسیم دندروگرام( مورد استفاده قرارگرفتند.خوشه و 

 ها بدون از دستدادههاي اصلی، کاهش هدف از تجزیه به مولفه

 براي صفات KMOدادن اطالعات اولیه است. میزان آماره 

 يهاگونه بین تراس در ايشده سیستم شبکه سنجی اصالحریخت

کننده مناسب بودن روش تجزیه بود که بیان 312/0 مورد مطالعه
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 ها و همبستگی شدید متغیرهاي اولیه دارد. از میانبه عامل

فاکتور اول که مقادیر ویژه  99فاکتور ایجاد شده  900

(Eigenvalue) تري دارند، انتخاب شدند، که در مجموعبیش 

. کنندیم ها را بیاندرصد از تنوع صفات ریختی بین گونه 88/19

 درصد از 90/89( 91/83مقدار ویژه ) ترینیشفاکتور اول با ب

 . فاکتور دوم نیزکندیها را بیان مکل تغییرات صفات بین گونه

 درصد از تنوع 98/79( پس از فاکتور اول 93/77با مقدار ویژه )

 (.8ها را سبب شده است )جدولبین گونه

 

ای تراس حاصل از آنالیز سنجی اصالح شده با سیستم شبکهمقادیر ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی صفات ریخت :3جدول

 در ایران Alburnusگونه از ماهیان جنس  5فاکتورهای اصلی 

 درصد واریانس تجمعی درصد واریانس مقدار ویژه فاکتور

9 91/83 90/89 90/89 

7 93/77 98/79 23/02 

8 01/3 20/2 91/90 

9 87/9 07/9 07/29 

0 72/0 07/0 09/29 

9 91/8 09/8 09/30 

2 77/8 02/8 98/38 

3 38/7 20/7 38/30 

1 27/7 01/7 97/33 

90 91/7 01/7 09/10 

99 08/7 18/9 90/17 

97 93/9 90/9 00/19 

98 83/9 87/9 82/10 

99 009/9 10/0 88/19 

 

 ،9-2، 9-0، 7-2، 7-9، 9-2 ،9-9در فاکتور اول صفات         

 و باشندیم( 1/0)حدود  9/0تر از مقادیر بسیار بیشداراي  9-2

 داراي مقادیر 97-98، 97-90، 97-99در فاکتور دوم صفات 

 (.9)جدول  باشندیم( 2/0)حدود  9/0تر از بیش

 مطابق با نتیجه حاصل از ترسیم مولفه اول به دوم در       

 گونههاي اصلی نشان داده شده است که آنالیز تجزیه به مولفه

A. hohenackeri شودیطور کامل جدا مها بهاز سایر گونه 

  تا حدي A. mossulensisبا گونه  A. chalcoidesگونه 

 A. atropatenaeو  A. filippiiپوشانی دارد و دو گونه هم
 پوشانی باال با یکدیگرند و صفات ریختی اصالح شده باداراي هم

 طور کاملو گونه را بهاي تراس نتوانستند این دسیستم شبکه

 .Aازهم جدا کنند و دو گونه اخیر نیز تا حدي گونه 

mossulensis (.8شکل ) دهندیرا پوشش م  

 مطابق با نتیجه حاصل از ترسیم مولفه اول با درصد       

 و با 29/79به مولفه دوم با درصد واریانس  93/09واریانس 

 در آزمون تفکیک E 992/7-979داري برابر با سطح معنی

 و A. hohenackeri يهامتعارف نشان داده شده است که گونه

A. chalcoides طور کامل جدا شدند و دوها بهاز سایر گونه 

پوشانی باال با داراي هم A. atropatenae  و A. filippiiگونه 

 اي تراسیکدیگرند و صفات ریختی اصالح شده با سیستم شبکه

 طور کامل ازهم جدا کنند و دو گونهین دو گونه را بهنتوانستند ا

 دهندیرا پوشش م A. mossulensisتا حدي گونه  اخیر نیز

 (. 9شکل )

 مورد يهاگونهآزمون المبداي ویلکس نشان داد که        

 ايمطالعه بر اساس صفات ریختی اصالح شده با سیستم شبکه

 دار تفاوتبسیار معنیتراس در این آنالیز با یکدیگر در سطح 

 .(0)جدول  (>00/0Pدارند )

ي هاگونهنیز جدایی کامل  ترکالسنتایج حاصل از آزمون        

 را به لحاظ خصوصیاتمورد مطالعه در مناطق مختلف ایران 

 (.0شکل ) دهدیماز یکدیگر نشان سنجی ریخت
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 در ایران Alburnusگونه از ماهیان جنس  5ای تراس مقادیر بار عاملی صفات ریختی اصالح شده با سیستم شبکه :4جدول
 14فاکتور 13فاکتور 12فاکتور 11فاکتور 11فاکتور 8فاکتور 9فاکتور 7فاکتور 6فاکتور 5فاکتور 4فاکتور 3فاکتور 2فاکتور 1فاکتور صفات

7- 9 929/0         093/0-     

8- 9 289/0         999/0-     

9- 9 309/0              

0- 9 399/0              

9- 9 103/0              

2- 9 103/0              

3- 9 390/0   979/0           

1- 9 280/0  981/0            

90- 9 319/0              

99- 9 220/0  979/0-            

97- 9  929/0-             

98- 9 920/0 293/0             

99- 9 932/0 272/0             

90- 9   220/0             

8- 7 292/0              

9- 7 373/0              

0- 7 321/0              

9- 7 179/0              

2- 7 190/0              

3- 7 372/0   919/0           

1- 7 981/0  982/0            

90- 7 327/0              

99- 7 208/0  939/0-            

97- 7  223/0-             

98- 7  299/0             

99- 7  299/0             

90- 7   232/0             

9- 8  200/0              

0- 8 390/0              

9- 8 379/0              

2- 8 328/0              

3- 8 209/0   027/0           

1- 8  002/0- 977/0   907/0-         

90- 8 279/0              

99- 8 930/0 003/0- 001/0-            

97- 8  238/0-             

98-8   009/0             

99- 8  037/0          979/0-   

90-8  907/0- 001/0     989/0-        

0- 9 189/0              

9- 9 300/0              

2- 9 181/0              

3- 9 272/0   987/0           

1- 9  079/0- 092/0            

90- 9  900/0- 079/0            

99- 9 999/0 909/0-             

97- 9  239/0-             

98- 9 999/0-       097/0       

99- 9 000/0-       997/0       

90- 9  990/0-      091/0-        

9- 0 288/0        990/0      

2- 0 998/0        079/0      

3- 0    209/0           

1- 0  009/0- 997/0      979/0      

90- 0 020/0 929/0-       992/0      

99- 0  990/0- 911/0-            

97- 0 917/0- 927/0-             

98- 0 019/0-        993/0      
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 14فاکتور 13فاکتور 12فاکتور 11فاکتور 11فاکتور 8فاکتور 9فاکتور 7فاکتور 6فاکتور 5فاکتور 4فاکتور 3فاکتور 2فاکتور 1فاکتور صفات

99- 0  939/0-        998/0      

 90- 0  291/0-        008/0      

2- 9 999/0              

3- 9    399/0           

1- 9  080/0- 099/0            

90- 9  920/0- 092/0            

99- 9  979/0- 970/0-            

97- 9 931/0- 999/0-             

98- 9 309/0-              

99- 9 329/0-              

90- 9  397/0-              

3- 2  992/0-  202/0           

1- 2  0973/0- 009/0        998/0    

90- 2  090/0- 921/0            

99- 2 999/0- 999/0-             

97- 2 299/0- 977/0-             

98-2 329/0-              

99- 2 100/0-              

90- 2  332/0-              

1- 3 283/0              

90- 3 079/0   912/0- 990/0          

99- 3   990/0- 900/0- 009/0          

97- 3 989/0- 970/0-  092/0-           

98- 3 098/0- 990/0  009/0-           

99- 3 971/0-   090/0-           

90- 3  992/0-   992/0-           

90- 1 990/0          900/0-    

99- 1 399/0              

97- 1   098/0-   900/0         

98- 1  270/0 907/0-            

99- 1  293/0 992/0-            

90- 1   280/0             

99- 90 213/0              

97- 90  999/0- 999/0-  980/0-          

98- 90 909/0- 000/0             

99- 90 080/0- 093/0             

90- 90  993/0- 083/0             

97- 99 003/0-    920/0- 990/0         

98- 99   929/0 922/0            

99- 99  997/0             

90- 99  972/0- 990/0 933/0            

98- 97  382/0             

99- 97  317/0             

90- 97   392/0             

99- 98 923/0             908/0 

90- 98     999/0          

90- 99   977/0            
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برای صفات ریختی اصالح شده با سیستم  (PCA) های اصلیدر آزمون تجزیه مولفه 2به 1نمودار حاصل از رسم مولفه  :3شکل 

 در ایران Alburnusگونه از ماهیان جنس  5ای تراس شبکه

 

 
ای برای صفات ریختی اصالح شده با سیستم شبکه (CVA)در آزمون تفکیک متعارف  2به1نمودار حاصل از رسم مولفه  :4شکل 

 در ایران Alburnusگونه از ماهیان جنس  5تراس 

 
 نتایج آزمون المبدای ویلکس :5جدول

داري تابعآزمون معنی دو کاي المبداي ویلکس  داريسطح معنی درجه آزادي   

9 009/0  912/9700  90 000/0  

7 092/0  930/207  97 000/0  

8 700/0  903/899  79 000/0  

9 971/0  927/909  97 000/0  

     

 
 در ایران Alburnusگونه از ماهیان جنس  5تر دندروگرام حاصل از آزمون کالس :5شکل 
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 بحث
 طرفهیک واریانس تحلیل از حاصل نتایج حاضر تحقیق در       

 يهاگونه بین در سنجیریخت ویژگی900تمام  که داد نشان

 تفاوت دهندهنشان که ار بودنددمعنی تفاوت داراي مطالعه مورد

 تربیش در .باشدیمورد مطالعه م يهاکلی شکل بدن گونه

 میزانبه است ممکن بدن فاکتور اندازه سنجیریخت مطالعات

 گیرياندازه متغیرهاي بین تغییرات در وجود تربیش یا % 30

 آزمون جاکهآن (. ازTzeng ،7009تأثیرگذار باشد ) شده

 شده اصالح سنجیریخت هايیژگیبرروي و طرفهیک واریانس

 داري تنها نشانمعنی اختالف رو هر گونهاز این پذیرفت، صورت

 بردايزمان صید و نمونه باشدیم شکل بدن در اختالف دهنده

 گیري، اثراتبر روي متغیرهاي مورد اندازه تواندینیز چندان نم

  (.9113 ،و همکاران Mamurisبزرگ ایجاد نماید )

 هاي اصلیهاي استخراجی تجزیه به مولفهمقایسه فاکتور       

(PCA)  تر کرده است که هرچه دامنه تغییرات صفات بیشثابت

 تر ازهاي استخراجی و تعداد مقادیر ویژه بزرگباشد تعداد مولفه

 نیز این تر خواهد بود که قبالًیک در آن دسته از صفات بیش

 عبارت دیگربه (.Rahmani، 7009)موضوع به تایید رسیده بود 

 ضریب شرکت آن تر باشد،هرچه میزان واریانس یک مولفه بیش

 تر خواهد بود. در تجزیه و تحلیلها بیشمولفه در تفکیک گونه

 مولفه با مقادیر ویژه99سنجی، تعداد عاملی براي صفات ریخت

(Eigenvalues) درصد 88/19انتخاب شدند که  9تر از بزرگ 

 تفکیک (. در8 )جدول شودیسنجی را شامل مریخت صفات تنوع

 (، صفاتی کهPCAهاي اصلی )مولفه روش تجزیهبه هایتجمع

 هایتباشند در تفکیک جمع 9/0تر از داراي ضرایب عاملی بزرگ

 اي(. مؤلفه7099 ،و همکاران Anvari Far) باشندیموثرتر م

 ها همگی داراي یک عالمت بوده، یعنی یا مثبتکه ضرایب آن

 يادهنده تغییرات اندازه بدن بوده و مؤلفهیا منفی باشد، نشان

دهنده که عالمت ضرایب آن هم مثبت و هم منفی باشد، نشان

 (.Mosiman، 9190و  Jolicoeurتغیرات شکل بدن است )

 دهندهاصلی اول نشان که مولفهدر این مطالعه تصور این       

باشد غلط بوده و نمودار رسم شده تغییرات اندازه بدن می

 اول و دوم فقط جدایی افراد براساس تغییرات براساس مولفه

 دهد و این خود تاییدکننده موثر بودنشکل بدن را نشان می

 ها است. مطابق بادر حذف اثر اندازه از داده Elliottفرمول 

 يهانیز میزان باالیی از تفکیک بین گونه CVAنتیجه آزمون 

 يهایژگیو یطورکلبه(. 8شکل مورد مطالعه را نشان داد )

 تر دچارداران بیششناسی ماهیان در مقایسه با سایر مهرهریخت

 اي شده و نسبت به تغییرات ناشی ازتغییرات درون و بین گونه

 تري دارند بنابراین اثرات بعضی ازمحیط حساسیت بیش

 فاکتورهاي محیطی نظیر درجه حرارت، شوري، دسترسی به غذا

 بالقوه تفکیک ریختی طوربه تواندیو یا فاصله مهاجرت م

؛ 7009و  7009 ،و همکاران Turan) ماهیان را تعیین کند

Turan، 7000 ؛Lindsey، 9113 ؛Smith ،9199.) 

 عالوه شرایط محیطی متفاوت )دما، کدورت، دسترسیهب       

 يهاتیبه غذا، عمق آب و جریان آب( سبب جدایی جمع

؛ 7009 ،و همکاران Samaee) شودیمختلف م يهارودخانه

Yamamoto 7009 ،و همکاران.) 

       Bagherian وRahmani  (7001) اي با استفادهمطالعهر د 

  شاه کولی هايیتجمع بررسی اي تراس بهاز سیستم شبکه

(C. chalcoides)  دو توانستند و پرداختندقطعه ماهی  99در 

      .نمایند تفکیک یکدیگر از را شیرود و هراز يهارودخانه جمعیت

       Akbarzadeh جمعیتی ساختار (7090) و همکاران 

 سواحل یعنی خزر دریاي ایرانی يهاآب در معمولی سوف ماهی

 هايیژگیو از استفاده با ارس سد دریاچه و گیالن و شرقی غربی

 و دادند قرار بررسی مورد و شمارشی تراس روشبه سنجیریخت

 مورد منطقه سه در را سوف ماهیان فنوتیپی باالي نسبتاً تنوع

 به (7099)و همکاران  AnvariFar .دادند گزارش مطالعه را

 ریختی با روش تراس بین جمعیت سیاه ماهیان يهاتفاوت

(Capotes capoeta gracilis باال و پایین سد شهید رجایی )

 داري بین دو گروهرودخانه تجن پرداختند و تفاوت معنی

 کردند.مشاهده 

       Turan  آمدن وجودبه دالیل از یکی (7009)و همکاران 

 بودن بسترهاي متفاوت در را ماهیان سنجیریخت اختالفات

 اند. بنابرایندانسته هاآن منشأ بودن جدا نتیجه در و ریزيتخم

 مورد بررسی در این تحقیق بخشی از يهادر مقایسه گونه

 مورد يهامربوط به شرایط محیطی گونه توانیها را متفاوت

 عنوان یک عاملمطالعه نسبت داد هرچند که تفاوت ژنتیکی به

 .باشدیمورد بررسی در این تحقیق م يهاکننده گونهاصلی جدا

ریختی  تفکیک تراس را در بالقوه روش توانایی حاضر مطالعه       

 عات پایهداد و اطال نشان ایران يهاآب در Alburnus يهاگونه

 را این جنس يهاشناسی بین گونهپیرامون اختالفات ریخت

 هارو اختالفات ریختی مشاهده شده بین گونهارائه داد. از این

 ها لحاظ گردد. درشناسایی و مدیریت شیالتی این گونه تواندیم
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