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 Introduction: This research was occurred to investigate some morphometric characteristics of 

Clupeonella cultriventris in Amirabad port, Babolsar and Anzali port in the South Basin of the 

Caspian Sea during summer 2019.  

Materials & Methods: A total of 90 fish including 30 specimens from each station were caught 

and 23 morphometric Characteristics were studied. Mean difference coefficients of 

morphometric characteristics for common kilka in Amirabad port, Babolsar, and Anzali port 

were 9.34, 8.77 and 11.03, respectively. Morphometric data before analysis were standardized 

to reduce errors of allometric growth.  

Result: Results of 23 morphometric characteristics in three stations indicated significant 

differences between stations (P≤0.05). Bandar Anzali station differs in 23 morphometric 

characteristics with Babolsar port and in 20 characteristics with Bandar Amirabad. Babolsar and 

Bandar Amirabad station differed only in 3 characteristics. The principal component analysis 

was performed on 7 factors which concluded 74.992% of the characteristics.  

Conclusion: Results of fish morphometric characteristics showed an overlapping between 

Babolsar station with two stations of Amirabad port and Bandar Anzali port, but stations of 

Bandar Amirabad and Bandar Anzali were not overlapped. In this study, geographical separation 

can be considered as the most influential factor in morphological differences between the fish of 

three studied areas. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sinkakarimi+MH&cauthor_id=33694126
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صید  Clupeonella cultriventrisسنجی جمعیت کیلکای معمولی بررسی خصوصیات ریخت

با استفاده از روش  (خزر )حوضه جنوبی دریای امیرآباد، بابلسر و انزلی شده از بنادر

 های اصلیتجزیه به مولفه

  
 

 

  2علی یونسیحسین، 1محمدحسین سینکاکریمی، 1*عربیمحمدحسین گرجیان

 

 

  مرکزپژوهشی حوضه اقلیمی خزر، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران  1

 دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران شناسیزیستگروه  2

 چکیده  کلمات کلیدی

 تنوع ریختی
 جمعیت
 معمولی کیلکای

 های اصلیتجزیه به مولفه
  خزردریای 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

عدد کیلکای معمولی  90، در مجموع خزردریای حوزه جنوبی در  1398برداری در تابستان در این تحقیق، طی یک نمونه :مقدمه

Clupeonella cultriventris  سنجی مورد مطالعه قرار صفت ریخت 23و  نمونه از هر ایستگاه بندرامیرآباد، بابلسر و بندر انزلی صید 30شامل

  گرفت.

 .استاندارد شدند یکسنجی قبل از تجزیه و تحلیل به جهت کاهش خطا حاصل از رشد آلومترهای ریختداده ها:مواد و روش

در ایستگاه بندرامیرآباد، بابلسر و بندر انزلی   سنجی در کیلکای معمولیدست آمده میانگین ضریب تغییرات صفات ریختهطبق نتایج ب نتایج:

این صفات در  دار، نشان از اختالف معنیماهیهای جمعیتسنجی در بین صفت ریخت 23نتایج  درصد بود. 03/11و  77/8 ،34/9ترتیب به

سنجی ریختصفت  20از لحاظ که ایستگاه بندرانزلی با دو ایستگاه بابلسر و بندرامیرآباد طوری، به(≥05/0P) بین سه منطقه مورد بررسی بود

 7های اصلی.با کمک روش تجزیه به مولفهسنجی بودصفت ریخت 3حد و بین ایستگاه بابلسر و بندر امیرآباد میزان اختالف در داشتند  اختالف

 . درصد تنوع صفات بودند، جدا گردید 924/74دهنده فاکتور که نشان

باشند ولی انزلی میرسنجی با دو ایستگاه بندرامیرآباد و بندپوشانی از لحاظ صفات ریختماهیان ایستگاه بابلسر دارای هم :گیری و بحثنتیجه

در این تحقیق جدایی  توان تفکیک بین این دو جمعیت را اظهار نمود.میلذا و نشد ه پوشانی دیدانزلی همربین دو ایستگاه بندرامیرآباد و بند

 گردد.سنجی بین ماهیان سه منطقه مورد بررسی قلمداد میعنوان تاثیرگذارترین عامل در اختالفات ریختجغرافیایی به



                                                                                              .Gorjian Arabi et al                                                                     عربی و همکارانگرجیان

 

246 

 مقدمه

با توجه به بهره برداری مستمر از ماهیان، بررسی اکولوژیکی این        

 مدیریت و حفاظت برای اول زیرا گام، رسدنظر میجانداران ضروری به

 ارتباط و ماهیان پراکنش و فراوانی از کاملی درك ماهیان، ذخایر صحیح

 است ماهیان برای زیستگاه هاینیازمندی و یکدیگر با هاآن متقابل

(Rabeni  وSowa ،19961393و همکاران،  جانپور؛ علی.)  مطالعه

های شناسی جمعیتشناختی و ریختهای بومپذیری در ویژگیتنوع

زیستگاهی زندگی  خصوصیات نظر متفاوت از هایدر محیط یک گونه که

های جمعیتی را تغییرات در ویژگیکنند، امکان درك و فهم بهتر می

(. یکی از 1984نماید )کولیف، در مقابل تغییرات محیطی فراهم می

سنجی یا قابل داران، خصوصیات ریختهای مهم در این مهرهویژگی

گیری در باشد. با مطالعه بر روی صفات قابل اندازهگیری میاندازه

سنجی فات ریختتوان صهای آماری میماهیان و استفاده از روش

اندازه ماهی دست آورد. از منظر دیگر، هشاخص در یک جمعیت را ب

زیرا چندین عامل اکولوژیکی  ،بیولوژیکی دارای اهمیت است لحاظاز 

در نتیجه تنوع در اندازه،  .و فیزیولوژیکی وابسته به اندازه هستند

 های گوناگون علوم شیالت و پویایی جمعیتپیامدهای مهمی در جنبه

تجزیه و تحلیل اندازه موجودات دریایی از  (.Erzini ،1994) دارد

 است های محبوب برای بهبود درك ساختار و عملکرد جامعهروش

(Dulvy  وJenning  ،2005) آگاهی از تغییرات بیومتریک که برای

های عنوان یک قاعده، نمونهضروری است که به ،هابرای توصیف گونه

مختلف از نظر مورفولوژی با یکدیگر متفاوت نشات گرفته از مناطق 

. استفاده از روش تجزیه به (2005و همکاران، (Franicevic  هستند

( در مطالعات اکولوژیکی روشی مناسب برای PCA) های اصلیمولفه

عبارتی دیگر باشد بهها میدست آوردن صفات جداکننده در جمعیتهب

لوژیکی منطقه چه تاثیری اکو گردد که شرایطروش مشخص می در این

تواند داشته باشد و تغییرات در کدام بر شرایط مورفولوژیکی جاندار می

عنوان ، بهخزردریای  یک از خصوصیات ریختی جاندار اتفاق می افتد.

 شگ ماهیان ماهی کیلکا از خانواده گونه سه میزبان آبی، پهنه ترینبزرگ

(Clupeidae) معمولی کیلکای هاینام با (Clupeonella  cultriventris 

caspia 1941 Svetovidov,) آنچوی کیلکای (C. engrauliformis, 

1941 (Borodin, 1877) درشت چشم کیلکای و(C. grimmi, Kessler, 

کیلکای چشم درشت و آنچوی، نوسانات محدودتری از  باشد.می

های کنند. بدین سبب، این دوگونه در بخششوری آب را تحمل می

شوند. کیلکای چشم درشت نسبت به یافت میی خزر میانی و جنوب

در سرتاسر  کیلکای معمولی. کندیتری زیست مبیش اعماقآنچوی در 

دریای خزر پراکنده است ولی اغلب ساکن مناطق کم عمق است و در 

گونه  یک کیلکای معمولیشود. متر دیده نمی 100اعماق بیش از 

این ویژگی باعث شده است که این شود. محسوب مییوری هالین 

های شیرین و هم در مناطقی که حداکثر شوری گونه بتواند هم در آب

ترین پراکنندگی در مناطقی که دارای دریای خزر دیده شود. بیش

شود. افزایش میزان قسمت در هزار هستند، دیده می 7تا  3شوری 

ز عوامل موثر تواند اقسمت در هزار در دوره کم آبی می 12شوری تا 

، Aseinova) بر کاهش بازماندگی و بقای کیلکای معمولی عنوان شود

چنین و همخزر به دریای  (Mnemiopsis leidyi)دار ورود شانه .(1992

تنوع و تراکم موجودات زئوپالنکتونی در مناطق ساحلی و کم عمق که 

های عمیق است روی ذخایر کیلکا ماهیان تاثیر تر از قسمتبیش

و همکاران،  Ivanov؛ 1967و همکاران،  Prikhodko) گذاشته است

های کیلکا، علت کاهش ذخایر گونههای اخیر، بهدر سال (.2000

صید کیلکا  شده است و عمدهخزر غالب دریای  کیلکای معمولی گونه

(. 2009و همکاران،  (Karimzadeh دهدگونه تشکیل می ماهیان را این

 یاری از ماهیان پالژیک مانند کیلکا و آتریناچنین ماهیان خاوهم

(Atherina boyeri) دهنده کنند که این نشانبرای تغذیه استفاده می

، Prikhodko) باشدمیخزر اهمیت باالی کیلکای معمولی در دریای 

با خصوصیات  ارتباط در (.Krasikov ،1999و Khodorevskaya ؛ 1967

بر روی  ییهاتوان به پژوهشمیسنجی در ماهیان دریای خزر ریخت

جوارمی و همکاران، )نجاتی  Vimba vimba persaماهی سیاه کولی 

 ،و همکاران یعربیان)گرج Rutilus frisii kutum، ماهی سفید (1388

 ؛1391، نژاد و همکارانغنی) Liza aurataماهی کفال طالیی  (،1389

 )پاك Alosa braschnikowiiشگ ماهی(،  1393یاسمی و همکاران، 

رحمانی ) Vimba persa ماهی سیاه کولیو  (1393 همکاران، و نژاد

اشاره نمود، این درحالی است که مطالعات ( 1396، پاشاکالییو کمالی

سنجی در کیلکا ماهیان انجام شده اندکی بر روی خصوصیات ریخت

( بر 1393) پرست و همکارانتوان به مطالعه حقاست که فقط می

 Clupeonella ماهی کیلکای معمولیتمایز ریختی و جنسی روی 

cultriventris کیلکای معمولی  ماهی باالی توجه به اهمیت با نمود. اشاره

های ریخت سنجی هدف از این تحقیق بررسی ویژگی خزر،در دریای 

 خزر )بندرماهی کیلکای معمولی در سه ایستگاه حوضه جنوبی 

تر منظور شناخت بهتر و مدیریت صحیحبه ،لسر و بندرانزلی(باب امیرآباد،

 .ذخایر این گونه بود
 

 ها و روشمواد 
 از سه ایستگاه بابلسر، بندر امیر 1398برداری در تابستان نمونه       

های صیادی که مجهز به المپ یها(توسط لنج1آباد و بندرانزلی)شکل 

در این الکتریکی زیرآبی و تور باالبر مخروطی بودند، صورت پذیرفت. 

صورت تصادفی صید عدد کیلکای معمولی به 90در مجموع  ،پژوهش

ها پس از نمونه عدد بود. 30ها گردید که سهم هر یک از این ایستگاه

و برای کار آزمایشگاهی به  درصد تثبیت 10در فرمالین  صید
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پژوهشی حوضه اقلیمی دریای خزر دانشگاه مازندران مرکز آزمایشگاه 

 ( به2سنجی)شکلصفت ریخت 23،انتقال پیدا کردند. در این تحقیق

 گیری شدند.متر اندازهمیلی 05/0وسیله کولیس با دقت 

خصوصیات مورفومتریک با رشد ماهی  سنجی،های ریخت در داده      

شود، در نتیجه قبل از تجزیه و تحلیل بهتر است دچار تغییرات می

و  (Sattary هایی از طول استاندارد بیان شوندصورت نسبتها بهداده

 تا تغییرات حاصل از رشد آلومتریک کاهش یابد، (2004همکاران، 

Karakousis)  ،1991و همکاران.) 

 
t M: ،مقادیر استاندارد شده صفات. M،طول صفات مشاهده شده : L :

طول  :.L کل نمونه و برای همه مناطق، میانگین طول استاندارد برای

برای   0Llog و 0Mlog : ضریب رگرسیونی بینbاستاندارد هر نمونه، 

 .هر منطقه

میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات چندمتغیره کلیه صفات  

 شناسی مورد محاسبه قرار گرفتندجهت تنوع ریخت سنجیریخت

(Van valen ،1978): 

2

2

100.
X

S
VC p






 
2S: ،2 واریانس صفت مورد مطالعهX مربع میانگین همان صفت مورد :

 مطالعه

ترتیب ها و یکنواختی واریانس، بهبرای آزمون توزیع نرمال داده        

آزمون تک متغیره لون استفاده  اسمیرنوف و -کولموگروف هایاز آزمون

های مورد مطالعه در هر یک گردید. برای تعیین اختالف بین جمعیت

 آزمون تعقیبی( و ANOVA) طرفهآزمون آنالیز واریانس یک صفات از از

برای اطمینان از مناسب استفاده شد. Duncan) ) هامقایسه میانگین

های ، از آزمون(PCA) های اصلیتجزیه به مولفه ها در روشبودن داده

KMO کرویت بارتلت و ،Chi-square  .رابطه ماتریسی استفاده شد

وسیله تجزیه و تحلیل فاکتورها و آزمون هسنجی، بخصوصیات ریخت

هر یک از صفات  و در مورد شده انجام (PCA) های اصلیتجزیه به مولفه

فوق برای انجام محاسبات  استخراج شده، صفات اصلی مشخص شدند.

 استفاده گردید.EXCEL  و SPSS26افزار آماریاز نرم
 

 نتایج 

 23میانگین، انحراف معیار، حداکثر، حداقل و ضریب تغییرات        

همراه تعیین اختالف بین به سنجی کیلکای معمولیصفت ریخت

آباد و امیراه بابلسر، بندرهای مورد مطالعه برای سه ایستگجمعیت

 میانگین ضریب تغییرات. مشخص شده است 1در جدول انزلی بندر

(cvصفات ریخت ) در  خزرسنجی در کیلکای معمولی در دریای

درصد و  34/9امیرآباد بندردرصد، در ایستگاه  77/8ایستگاه بابلسر 

درصد بود. میانگین ضریب تغییرات  03/11در ایستگاه بندرانزلی 

دهنده باالتر بودن انسنجی ماهیان در سه ایستگاه نشصفات ریخت

در  ،بوداین ضریب در ایستگاه بندرانزلی نسبت به دو ایستگاه دیگر 

سنجی در ایستگاه بندرانزلی نسبت نتیجه تغییرات در صفات ریخت

واریانس های نتایج حاصل از تحلیل .استتر به دو ایستگاه دیگر بیش

 بودنشان از اختالف صفات در سه ایستگاه  (ANOVA) طرفهیک

(05/0p≤.) هامیانگین مقایسه تعقیبی آزمون ( (Duncanاختالفات  میزان

انزلی با دو ایستگاه بابلسر و ربندنشان داد ایستگاه و را تعیین نمود 

صفت دارای اختالف  20سنجی در صفت ریخت 23امیرآباد از بندر

صفت با  3تنها در بابلسر و بندر امیرآباد  هایباشد و ایستگاهمی

 (.1)جدول  یکدیگر اختالف داشتند
 
 
 

 

 
بابلسر،  برداریهای نمونهو ایستگاه خزرموقعیت جغرافیایی دریای  :1شکل 

 بندرامیرآباد و بندرانزلی
 

 

 

 های گرفته شده در ماهی کیلکای معمولیگیریاندازه :2شکل 
(، طول fقطر چشم) (،e(، طول پوزه)d(، طول سر)cطول استاندارد) (،b(، طول چنگالی)aطول کل)

(، kطول پیش مخرجی) (،jارتفاع باله پشتی) (،iطول باله پشتی) (،h(، طول پیش پشتی)gپس چشمی)

فاصله باله  (،oارتفاع باله شکمی) (،n(، طول پیش شکمی)mارتفاع باله مخرجی) (،lطول باله مخرجی)

(، sارتفاع بیشینه بدن) (،rای)(، ارتفاع باله سینهqمخرجی) -ایفاصله باله سینه (،pمخرجی) -شکمی

 (.v(، فاصله بین دو چشم)wعرض سر) (،uارتفاع سر) (،tارتفاع کمینه بدن)
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 بندر امیرآباد و بندرانزلیدر سه ایستگاه بابلسر،  C.cultriventrisسنجی کیلکای معمولی: بررسی آماری صفات ریخت1جدول 

 صفت
 بندر انزلی بندر امیرآباد بابلسر

std± میانگین 
 میانگین ±CV% std حداقل -حداکثر 

 میانگین ±CV% std حداقل -حداکثر 
 %CV حداقل -حداکثر 

 طول کل
a67/0 ±54/12 

80/13– 80/10 
10/6 

a87/0 ±75/12 

72/14– 45/11 
82/6 

b92/0 ±53/11 

08/13– 40/9 
98/7 

 طول چنگالی
b67/0 ±53/11 

65/12– 80/9 
70/6 

a38/0 ±68/11 

14– 48/10 
00/7 

c83/0 ±52/10 

98/11– 81/8 
89/7 

 طول استاندارد
a07/0 ±54/10 

89/11– 20/9 
64/6 

a98/0 ±76/10 

12/13– 35/9 
34/8 

b49/0 ±74/9 

25/11– 92/6 
65/9 

 طول سر
a81/0 ±24/2 

70/2– 10/2 
44/7 

a81/0 ±48/2 

90/2– 15/2 
26/7 

b91/0 ±62/2 

63/2–90/1 
41/8 

 عرض سر
b01/0 ±77/0 

90/0– 38/0 
99/12 

a81/0 ±93/0 

80/1– 75/0 
35/19 

b01/0 ±73/0 

95/0– 56/0 
70/13 

 ارتفاع سر
b90/0 ±47/1 

7/1– 29/1 
12/6 

a51/0 ±63/1 

92/1– 25/1 
20/9 

c21/0 ±38/1 

58/1– 12/1 
69/8 

 ارتفاع بیشینه بدن
a02/0 ±48/2 

95/2–15/2 
06/8 

a12/0 ±50/2 

95/2–1/2 
40/8 

b34/0 ±05/2 

52/2–01/1 
97/20 

 ارتفاع کمینه بدن
a21/0 ±68/1 

97/1– 45/1 
14/7 

a71/0 ±70/1 

18/2– 40/1 
00/10 

b21/0 ±50/1 

81/1– 28/1 
00/8 

 طول پوزه
ab60/0 ±81/0 

93/0–71/0 
41/7 

a70/0 ± 84/0 

05/1–70/0 
33/8 

b90/0 ±79/0 

01/1–68/0 
39/11 

 قطر چشم
a50/0 ±59/0 

68/0–50/0 
47/8 

a50/0 ±59/0 

70/0–50/0 
47/8 

b50/0 ±53/0 

63/0–45/0 
43/9 

 فاصله بین دو چشم
a80/0 ±59/0 

80/0– 49/0 
56/13 

a90/0 ±64/0 

9/0– 50/0 
06/14 

b80/0 ±53/0 

65/0– 35/0 
09/15 

 طول پس چشمی
ab90/0 ±95/0 

12/1–80/0 
47/9 

a80/0 ±99/0 

20/1–80/0 
08/8 

b01/0 ±92/0 

10/1–75/0 
87/10 

 طول باله پشتی
a51/0 ±29/1 

58/1–00/1 
63/11 

ab11/0 ±23/1 

51/1–10/1 
94/8 

b31/0 ±17/1 

43/1–91/0 
11/11 

 ارتفاع  باله پشتی
a51/0 ±52/1 

81/1– 30/1 
87/9 

ab11/0 ±78/1 

72/1– 15/1 
18/6 

b41/0 ±42/1 

80/1– 14/1 
56/9 

 طول پیش پشتی
a34/0 ±15/5 

97/5– 50/4 
35/8 

a74/0 ±29/5 

48/6– 60/4 
88/8 

b04/0 ±74/4 

50/5– 91/3 
44/8 

 طول باله مخرجی
a02/0 ±78/1 

08/2–16/1 
23/11 

a72/0 ±81/1 

41/2–09/1 
92/14 

b71/0 ±62/1 

91/1–32/1 
49/10 

 ارتفاع باله مخرجی
a01/0 ±67/0 

86/0– 35/0 
92/14 

ab80/0 ±64/0 

85/0– 50/0 
50/12 

b90/0 ±61/0 

81/0– 35/0 
75/14 

 طول پیش مخرجی
a74/0 ±70/7 

55/8– 70/6 
10/6 

a95/0 ±93/7 

41/9– 10/7 
44/7 

b06/0 ±14/7 

20/8– 72/5 
40/8 

 ایطول باله سینه
a21/0 ±69/1 

00/2–40/1 
100/7 

a71/0 ±66/1 

00/2–15/1 
24/10 

b02/0 ±50/1 

75/1–90/0 
33/13 

 طول باله شکمی
a60/0 ±08/1 

25/1–93/0 
55/5 

a60/0 ±08/1 

2/1–00/1 
55/5 

b11/0 ±96/0 

10/1–68/0 
46/11 

 طول پیش شکمی
a34/0 ±64/5 

48/6– 75/4 
62/7 

a15/0 ±76/5 

02/7– 05/5 
85/8 

b74/0 ±19/5 

94/5– 07/4 
05/9 

 شکمی -ایفاصله سینه
a82/0 ±32/3 

89/3– 85/2 
43/8 

a72/0 ±38/3 

31/4– 90/2 
99/7 

b23/0 ±99/2 

50/3– 21/2 
70/10 

 مخرجی -فاصله شکمی
a32/0 ±11/2 

50/2–28/1 
90/10 

a81/0 ±21/2 

55/2–90/1 
14/8 

b82/0 ±95/1 

40/2–00/1 
36/14 

 میانگین
 %CV انحراف معیار %CV انحراف معیار %CV انحراف معیار

25/0 77/8 29/0 34/9 30/0 03/11 
 (≥05/0p) باشدیاز صفات م یکهر  یها برایستگاها یاندار میدهنده اختالف معننشان یف،در هر رد یرمشابهحروف غ
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 مشخص نمود مقدار آماره KMOها توسط آزمون ررسی دادهب       

KMO  ها برای انجام تحلیل آماری باشد، پس دادهمی 762/0برابر

 به است، دارمعنی نیز بارتلت کرویت آزمون نتایج چنینهممناسبند. 

 متغیرها همبستگی بین یعنی شود،می تأیید مخالف فرض که مفهوم این

 با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عوامل و آزمون .دارد وجود دارمعنی

باشد، ها میصفت واریانس (که براساسPCA) های اصلیمولفهتجزیه به 

تر باشد، ضریب شرکت آن فاکتور هرچه میزان واریانس یک عامل بیش

و همکاران، (Karakousis  تر خواهد بودها بیشدر تفکیک جمعیت

سنجی درکیلکای معمولی صفت ریخت 23از ترکیب خطی  .(1991

(که 2صفات مشخص گردید)جدول درصد تنوع بین 24/78عامل با  7

های جدا صفتعامل  6تر از یک است که در ها بزرگمقادیر ویژه آن

اول طول کل،  عاملبودند. در  75/0تر از دارای ضریب بزرگ کننده

طول چنگالی، طول سر، ارتفاع سر، طول پیش پشتی، طول پیش 

سوم  عاملدوم عرض سر و طول باله شکمی، در  عاملشکمی، در 

پنجم  عاملچهارم ارتفاع کمینه بدن، در  عاملارتفاع باله مخرجی، در 

دارای ضریب  طول باله مخرجی، در فاکتور ششم ارتفاع باله پشتی

(. بررسی ابر پراکنش هر یک از سه 3)جدول  بودند 75/0تر از بزرگ

د )بابلسر، بندرامیرآباد و بندرانزلی( کیلکای معمولی نشان دا جمعیت

سنجی لحاظ صفات ریخت پوشانی ازهم دارای اهیان ایستگاه بابلسرم که

باشند ولی بین دو ایستگاه با دو ایستگاه بندرامیرآباد و بندرانزلی می

توان تفکیک شود و میپوشانی دیده نمیبندر امیرآباد و بندرانزلی هم

 بین این دو جمعیت را اظهار نمود.
 

 بندرانزلی و بندرامیرآباد بابلسر، ایستگاه سه بین C. cultriventris معمولی سنجی کیلکایریخت صفات واریانس درصد ویژه، : مقادیر2جدول 

 بین سه ایستگاه بابلسر، بندرامیرآباد و بندرانزلی C. cultriventris سنجی کیلکای معمولی: عوامل استخراجی صفات ریخت3جدول 

 

 واریانس درصدتجمعی درصدواریانس ویژه مقادیر عامل
1 521/5 005/24 005/24 
2 942/2 793/12 798/36 
3 234/2 715/9 513/46 
4 933/1 404/8 916/54 
5 834/1 976/7 892/62 
6 629/1 085/7 977/69 
7 138/1 947/4 924/74 

 

 هفتم عامل ششم عامل پنجم عامل چهارم عامل سوم عامل دوم عامل اول عامل صفت
 221/0 250/0 -002/0 209/0 301/0 220/0 762/0* کل طول

 148/0 244/0 020/0 069/0 354/0 065/0 806/0* طول چنگالی
 663/0 -057/0 104/0 -026/0 -148/0 -021/0 -007/0 طول استاندارد

 -116/0 -094/0 209/0 132/0 077/0 -168/0 817/0* طول سر
 -0136/0 -015/0 -076/0 452/0 -223/0 752/0* 070/0 عرض سر
 -092/0 247/0 -099/0 126/0 -028/0 207/0 811/0* ارتفاع سر

 103/0 025/0 049/0 509/0 205/0 286/0 -431/0 ارتفاع بیشینه بدن
 074/0 154/0 -052/0 803/0* -002/0 018/0 314/0 ارتفاع کمینه بدن

 149/0 048/0 665/0 009/0 454/0 013/0 380/0 طول پوزه
 -279/0 -195/0 066/0 519/0 539/0 013/0 335/0 قطر چشم

 -165/0 328/0 193/0 303/0 041/0 630/0 095/0 فاصله بین دو چشم
 052/0 -439/0 -374/0 134/0 -158/0 475/0 390/0 طول پس چشمی
 332/0 541/0 -349/0 193/0 334/0 -201/0 284/0 طول باله پشتی

 -129/0 804/0* 137/0 -004/0 -013/0 207/0 181/0 ارتفاع  باله پشتی
 260/0 060/0 -221/0 143/0 371/0 055/0 751/0* طول پیش پشتی
 091/0 076/0 877/0* 002/0 -065/0 -108/0 -093/0 طول باله مخرجی
 -170/0 105/0 074/0 -005/0 870/0* -051/0 236/0 ارتفاع باله مخرجی
 238/0 172/0 -100/0 -072/0 340/0 449/0 681/0 طول پیش مخرجی
 368/0 -037/0 331/0 221/0 284/0 175/0 158/0 طول باله سینه ای
 039/0 -005/0 -144/0 -197/0 -038/0 867/0* -163/0 طول باله شکمی

 -141/0 -135/0 145/0 -075/0 078/0 008/0 799/0* طول پیش شکمی
 080/0 237/0 -073/0 -453/0 014/0 -071/0 475/0 کمیش -ایفاصله سینه

 089/0 062/0 058/0 038/0 402/0 680/0 370/0 خرجیم -فاصله شکمی
 سنجی مورد بررسیدهنده صفت جداکننده در صفات ریختنشان*
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 بحث
شناسی با هدف تعریف و شناسایی های ریختمطالعه ویژگی       

 شناسی ماهیای طوالنی در دانش زیستواحدهای جمعیتی از پیشینه

های اختالفات و روابط مابین گروه برخوردار است که هدف آن تعیین

تواند گامی سنجی میهای ریختنتیجه تحلیلر د .باشدمختلف می

(. Turan، 1999) نخست در ارزیابی ساختار جمعیتی یک گونه باشد

صورت ها معموالً بهها یا گونهشناسی میان جمعیتاختالفات ریخت

های تشریحی خاص توضیح داده و یا شکل تباین شکل کلی بدن

شود. اگر چه این توصیفات کیفی در پارهای از مواقع ممکن است می

کافی باشد، بهتر آن است که برای بیان اختالف بین افراد از لحاظ 

و سپس،  پذیرد ها صورتهای مختلفی درباره آنگیریکمی، اندازه

، Schreck و (Moyle ها مورد تحلیل آماری قرار گیرداین اندازه

شناسی ترین محدودیت خصوصیات ریختمهم ،وجود با این (.1990

ای آن است که تغییرات ریختی مستقیماً تحت در سطح درون گونه

 ،Clayton) باشدمحیطی می ، بلکه متأثر از تغییراتژنتیک نبوده کنترل

نسبت  دهد تاها می(. انعطاف ریختی ماهیان این اجازه را به آن1981

صورت تغییرات فیزیولوژیکی و رفتاری به تغییرات محیطی پاسخی به

تواند منجر به تغییرات ریخت شناسی، تولیدمثلی و دهند که خود می

 ترتیب اثرات تغییرات محیطی تعدیل گرددها شده و بدینبقاء در آن

(Stearns ،1983 ؛Meyer ،1987.)  توضیح دادن علل به در نتیجه

و ها بسیار دشوار است های ریختی میان جمعیتتفاوتوجود آمدن 

شناسی تحت های ریختویژگیتوان بیان نمود که می طورکلیبه

 باشندژنتیک می کنش دو عامل شرایط محیطی وکنترل و در هم

Poulet)  ،؛ 2004و همکارانSwain  وFoote ،1999.) های ویژگی

دست ههای مختلف بدن بگیریریخت سنجی ماهی که از طریق اندازه

قرار گرفته  ثیر محیط و تغییرات محیطیأت آید با گذشت زمان تحتمی

شود، بنابراین سنجی ماهی میدر نهایت سبب تغییر در صفات ریخت و

پذیری وراثت تغییرات زیست محیطی نسبت بهکه توان بیان نمود می

پذیری در وراثت بین ضریب تغییرات و (.Ismen، 2001) موثرترند

سنجی رابطه عکس وجود دارد. هر چه میزان ضریب صفات ریخت

یافته و سهم تغییرات  پذیری کاهشوراثت ،تر باشدتغییرات بیش

  (Katselis شودتر میسنجی بیشریخت صفات در تغییرپذیری محیطی

نتایج این تحقیق  (.1998، همکارانو  Mamuris؛ 2006و همکاران، 

 در سه ایستگاه بابلسر، بندر های کیلکای معمولینشان داد که جمعیت

باشند که می هایی در سطح جمعیتیامیرآباد و بندرانزلی دارای تفاوت

نسبت  03/11میزان تفاوت در ایستگاه بندرانزلی با ضریب تغییرات 

و  77/8ترتیب با ضریب تغییرات دو ایستگاه بابلسر و بندر امیرآباد به

منطقه  سنجی ماهیاندر نتیجه صفات ریخت ،تر بوده استبیش 34/9

توان می و داشته قرار زیستی تاثیر عوامل و شرایط تر تحتبیش بندرانزلی

تری پذیری پایینسنجی از ثباتگفت این منطقه در صفات ریخت

صورت بارزتری دارای به باشد ونسبت به دو منطقه دیگر برخوردار می

 گونه یک نماهیا فنوتیپی بوده است.زیستگاهی و اختالف  هایتفاوت

 هنددمی تشیکلرا تی ومتفا یجمعیتها ه،یستگازی زسااجد سطهوابه

(Wooton،1991.)  ،بنابراین برخی از فاکتورهای محیطی مانند غذا

خزر شوری، درجه حرارت، فاصله مهاجرت و گردش آب در دریای 

و همکاران،  (Turan شناسی ماهیان اثرگذار باشدریخت روی بر دنتوانمی

( 1393) پرست و همکارانحق. (2006، همکارانو   Turan؛2004

میانگین ضریب تغییرات در ماهی کیلکای معمولی در ایستگاه بابلسر 

گزارش کردند که در  39/11و در ایستگاه بندرامیرآباد  10/9را 

( نشان می دهد 34/9و امیرآباد  77/8)بابلسر  مقایسه با پژوهش فوق

سنجی در ایستگاه بابلسر اندکی کاهش ضریب تغییرات صفات ریخت

پیدا کرده ولی در ایستگاه امیرآباد کاهش ضریب تغییرات مشهودتر 

( در فصل زمستان 1393) پرست و همکارانحق باشد پژوهشمی

یعنی در زمانی که ماهیان کیلکای بالغ گناد است  یرفتهصورت پذ

که این پژوهش در فصل شتند درصورتیریزی داتکامل یافته برای تخم

که  ترهای کوچکدلیل فصل صید، نمونهتابستان انجام شده که به

اند صید ساله بوده و هنوز به مرحله بلوغ جنسی نرسیدهیک غالباً

تر بودن ضریب تغییرات در این تواند دلیل بر پایینگردیدند که می

( باشد. نکته 1393) پرست و همکارانمطالعه نسبت به مطالعه حق

تر بودن ضریب تغییرات صفات در ایستگاه بابلسر قابل تامل، پایین

 
سنجی اول و دوم صفات ریخت هایعاملپراکنش افراد براساس : 3شکل

 وبین سه ایستگاه بابلسر، بندرامیرآباد  C. cultriventrisکیلکای معمولی 

 بندرانزلی
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دهنده نسبت به ایستگاه بندرامیرآباد در هر دو تحقیق بوده که نشان

تر بودن شرایط اکولوژیکی در منطقه بابلسر نسبت به منطقه با ثبات

 (PCAاصلی )های تجزیه به مولفه تحلیل آزمون باشد.بندرامیرآباد می

تر از یک را عامل با مقادیر ویژه بزرگ 7سنجی، برای صفات ریخت

صفات بوده است. براساس تنوع درصد  92/74انتخاب کرده که معادل 

های ریختی آنالیز انجام شده که همانند تابع متمایز کننده برای ویژگی

توان اظهار نمود که جمعیت بندرانزلی و می ،باشدسه ایستگاه می

بندرامیرآباد از هم قابل تفکیک و ایستگاه بابلسر با دو ایستگاه دیگر 

تر دارد که تر و کمپوشانی بیشترتیب بندر امیرآباد و بندرانزلی همبه

توان به عوامل زیست محیطی و انسانی ارتباط داد. میرا  دلیل آن

و عملکردی  جمعیت ماهیان پویایی برای اصلی تهدید سنگین ماهیگیری

عنوان یک های دریایی است. چنین تأثیراتی مستقیماً )بهاکوسیستم

های هدف، تخریب زیستگاه، یا به وفور گونه ،شیب مکانی یا زمانی

 شودمی کاهش در اندازه متوسط، یا بطور غیرمستقیم( آشکار

Haedrich)  وBarnes ،1997 ؛Kaiser  وReynolds ،2001.) جدایی 

شود که صفات ریختی ایجاد شده نیز بین ماهیان باعث میجغرافیایی 

(. 2006 و همکاران،Samaee ) گیرد طور مستقل شکلدر هر ایستگاه به

ایستگاه بندرانزلی نسبت به دو ایستگاه دیگر دارای فاصله طولی و 

تر و ضریب تغییرات باالتر در ماهیان کیلکای معمولی جغرافیایی بیش

گفت جغرافیای متفاوت این منطقه نسبت به دو توان باشد و میمی

سنجی ماهیان این منطقه تاثیر منطقه دیگر در خصوصیات ریخت

(، در بررسی شگ ماهی 1393) نژاد و همکارانپاك گذارتر بوده است.

تر عامل با مقادیر ویژه بزرگ 6، (Alosa braschnikowii) دریای خزر

درصد تنوع صفات بوده  17/72از یک را گزارش کردند که معادل 

ایستگاه مورد بررسی  6 سنجی درچنین تفکیک صفات ریختاست. هم

مطالعه انجام شده نشان داد که جمعیت کیلکای . را نیز گزارش نمودند

خصوصیات ریختی متفاوتی  دارایخزر  جنوبی دریای در حوضه معمولی

تر بیش هاینیاز به بررسیالبته که شرقی بودهغربی و جنوبدر جنوب

متفاوت و مناطق مختلف داشته و اختالفات ژنتیکی  و فصول هادر سال

 نیز باید مورد مطالعه قرار گیرد.
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