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های بین گروهی در اسکوئید هندی  شناسی و تفاوتهای ریختبررسی ویژگی

(Uroteuthis  duvaucelii) در خلیج فارس و دریای عمان  
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 1396 نبهمتاریخ پذیرش:            1396 آبان تاریخ دریافت:

 

 چکیده

( گونه غالب Uroteuthis (Photololigo) duvauceliiهندی ) های بین گروهی اسکوئیددر این تحقیق، جهت مقایسه و بررسی تفاوت

های ترین متغیرچنین تعیین مهمشناسی با روش آنالیز تشخیص استفاده شد. همهای ریختهای خلیج فارس و دریای عمان از ویژگیاز سرپایان در آب

های خلیج فارس صورت پذیرفت. برای این منظور اسکوئید هندی از دو منطقه در آب PCAهای اصلی یا موثر با روش تحلیل عاملی با تجزیه مولفه

متر میلی 75وسیله تور ترال کف با چشمه های سیستان و بلوچستان و شرق تنگه هرمز( بههای بوشهر و غرب تنگه هرمز( و دریای عمان )آب)آب

های اصلی برای ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در آنالیز مولفهشناسی آنویژگی ریخت 21صید شدند و 

متغیرهای مورد بررسی، دو مولفه تشکیل شد که مولفه اول شامل طول و عرض مانتل، وزن بدن، طول و عرض باله، طول و عرض سر، قطر چشم، 

درصد و  24/54ضروف گردنی، طول قیف، طول و عرض گالدیوس، وزن گالدیوس، عرض ساقه گالدیوس، محیط مانتل و طول آبشش طول غ

خود اختصاص داده است. بررسی تفاوت بین گروهی با روش آنالیز درصد از کل واریانس را به 5/81مولفه دوم شامل طول بازوهای اول تا چهارم 

ها است. بنابراین یک گروه در دریای عمان دهنده اختالف و تمایز بین گروهدار است که نشانمعنی P<05/0اد که در تشخیص سه تابع را نشان د

 و دو گروه در خلیج فارس تشخیص داده شد. 

  ، دریای عمان، خلیج فارسPCAهندی، آنالیز تشخیص،  اسکوئید کلمات کلیدی:

 Shadi.khatami1@gmail.com :الکترونیکی نویسنده مسئول * پست
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 مقدمه

هایی است و دارای محدوده های دریاییپراکنش تمام گونه       

های کوچکی از آبزیان که به براساس گروه های شیالتی معموالًبررسی

گیرند )پارسامنش، شوند، انجام میعنوان ذخیره واحد محسوب می

(. ذخیره یا جمعیت شامل گروهی از افراد یک گونه است که 1379

ز نسلی ها اهای آنکنند و خواص ژندر یک زمان و مکان زندگی می

صمدی و سیدطباطبایی، به نسل دیگر منتقل شده و ثابت است )یزدی

(. از دیدگاه ارزیابی و مدیریت ذخایر، مشخص نمودن این مساله 1390

صورت ای با یکدیگر مرتبط هستند که بهکه آیا ذخایر مجاور به اندازه

ای از یکدیگر مجزا هستند یک ذخیره واحد محسوب شوند، یا به اندازه

)پارسامنش،  است اهمیت حائز بسیار شوند، محسوب ایجداگانه ذخایر که

های بین گروهی یک گونه در (. جهت مقایسه و بررسی تفاوت1379

شناسی با روش آنالیز های ریختتوان از ویژگیمناطق مختلف می

تشخیص استفاده نمود. این روش مانند رگرسیون چند متغیره یک 

که در آن متغیرهای تعیین کننده و مهم دهد مدل خطی تشکیل می

شوند )زارع وارد مدل شده و متغیرهای نامناسب از آن خارج می

طور وسیعی جهت مطالعه (. آنالیزهای چند متغیره به1389چاهوکی، 

های نژادی و سیستماتیک جمعیت مورد متغیرهای جغرافیایی، تفاوت

 Uroteuthisد هندی (. اسکوئیBorges ،1995گیرند )استفاده قرار می

(Photololigo) duvaucelii  یکی از سرپایان غالب در خلیج فارس و

های این تعلق دارد. گونه  Loiginidaeدریای عمان است و به خانواده

( و Roper ،2010و  Jerebباشند )خانواده از اسکوئیدهای ساحلی می

و  Andersonشود )های مناطق گرمسیری و معتدل یافت میدر آب

(. این گونه عالوه بر اهمیت شیالتی و صادرات، نقش 2014همکاران، 

سه درصد کل  ،های دریایی دارد.  با توجه به آمارمهمی در اکوسیستم

ها . بعضی از گونه(FAO ،2010) صید آبزیان به سرپایان تعلق دارد

ها عالی است. وضعیت و کیفیت گوشت آن باشندوسیعی می دارای صید

که صید اسکوئیدها افزایش ن رو به کاهش است درصورتیصید ماهیا

، 1980و  1970های هیافته است. برای مثال در خلیج تایلند در ده

ها ساالنه رو به افزایش Loliginidصید ماهی کاهش داشته اما صید 

عنوان اندازه چشمه تور و کاهش تالش صیادی به بوده است. افزایش در

(. Roper ،2010و  Jerebپیشنهاد است ) ورداین آبزی م صید از مدیریت

تن صید و به  700تا  500های ایران ساالنه اسکوئید هندی در آب

تن در سال  1200شود و ظرفیت برداشت تا خارج از کشور صادر می

برداری تعیین شده که تر بهرهباشد. اسکوئید هندی گونه کمرا دارا می

(. در 1390نسب، ه است )ولیبرداری از آن پیشنهاد شدتوسعه بهره

آنالیز تشخیص  و روش شناسیریخت هایویژگی از بررسی با استفاده این

های خلیج فارس و دریای های بین گروهی در این گونه در آبتفاوت

 بار مورد بررسی قرار گرفت. عمان برای اولین

 

 هامواد و روش
های آب)لیج فارس های ایرانی خدر این بررسی دو منطقه در آب       

رق های دریای عمان )شبوشهر و غرب تنگه هرمز( و دو منطقه در آب

 تان( با مختصات جغرافیاییهای سیستان و بلوچستنگه هرمز و آب

از : های بوشهر )خلیج فارس((. آب1نظر گرفته شد )شکل ذیل در

ج غرب تنگه هرمز )خلی، E `45   o52 تا E `15  o50طول جغرافیایی 

شرق تنگه ، E `00 o57تا  E `45 o52از طول جغرافیایی : س(فار

        ،E `30 o58تا   E `00  o57 از طول جغرافیایی: هرمز )دریای عمان(

    از طول جغرافیایی: های سیستان و بلوچستان )دریای عمان(آب

E`30 o58  تاE`25 o61. 

 

و سایر  1های اسکوئید هندی با کشتی تحقیقاتی فردوس نمونه       

 مترمیلی 75چشمه  کف با وسیله تور ترالفردوس به های کالسکشتی

صورت فریز شده جهت انجام عملیات ها بهآوری و سپس نمونهجمع

یژگی و 21به آزمایشگاه منتقل گردیدند. در این پژوهش  سنجیزیست

ها در ( که بعضی از ویژگی1شناسی درنظر گرفته شد )جدول ریخت

های طولی و عرضی با استفاده از گیریاند. اندازهمشخص شده 2 شکل

متر و وزن بدن و گالدیوس به بر حسب میلی 1/0کولیس با دقت 

 

 
 فارس و دریای عمانبرداری اسکوئید هندی در خلیجمناطق نمونه: 1 شکل
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گرم توزین  001/0و  01/0ترتیب با ترازوهای دیجیتال با دقت 

 (. 2010اران، و همک Liaoگردیدند )

از روش  شناسی،ریخت هایآنالیز اطالعات مربوط به ویژگی جهت       

( استفاده شد. هدف Factor analysisها یا تحلیل عاملی )تجزیه عامل

ن اطالعات اولیه ها بدون از دست داداز این روش، کاهش حجم داده

ها است. در این گیری آنترین متغیرهای موثر در شکلو تعیین مهم

 PCAیا  اصلی هایتجزیه مولفه روش ها ازعامل جهت استخراج بررسی،

(Principal Component Analysis) شد استفاده (Thioulouse و 

تحلیل عاملی  کندهایی که تعیین میشاخص (. یکی از1997همکاران، 

 مایر-باشد، شاخص کایزراجرا می شده قابل آوریهای جمعداده بر روی

های متقابل بین ( است. این شاخص شدت همبستگیKMOالکین )

کند و در دامنه صفر تا یک قرار دارد. اگر مقدار متغیرها را بررسی می

های مورد نظر برای تحلیل عاملی شاخص به یک نزدیک باشد داده

( دومین Bartlett(. آزمون بارتلت )1392یی، مناسب هستند )رضا

شود. کار گرفته میآزمونی است که در اجرای دستور تحلیل عاملی به

های اساسی در تحلیل عاملی این است که بین متغیرها یکی از فرض

باشد،  P≤05/0باید همبستگی وجود داشته باشد. اگر در آزمون بارتلت 

تر داری بزرگیا سطح معنی Pو اگر  تاس تایید مورد عاملی تحلیل اجرای

تجزیه به . از این مقدار باشد دلیلی بر انجام تحلیل عاملی وجود ندارد

( Correlation Matrixهای اصلی با روش ماتریکس همبستگی )مولفه

ماتریکس  PCA(. در 1997و همکاران،  Thioulouseانجام گرفت )

ها باید ه بین عاملتر شدن رابطهمبستگی عدد یک است. برای بیش

جهت دوران  SPSSافزار در نرم پرکاربردترین روش ها دوران یابند.عامل

در دوران واریماکس استقالل  واریماکس است. چرخش یا دوران ها،عامل

های تشکیل شده، هرچه این شود. در بین مولفهها حفظ میبین عامل

مولفه مربوطه  دهنده این است کهتر باشد نشانمقدار به یک نزدیک

(. برای بررسی تفاوت 1392باشد )رضایی، های اصلی میجزو مولفه

برداری از روش آنالیز ها در چهار منطقه نمونهمتغیرها و مقایسه آن

استفاده   19SPSS افزارنرم در DA (Discriminate Analysis) یا تشخیص

وش های این ر(. یکی از شاخص1997و همکاران،  Thioulouseشد )

( است. مقدار این شاخص Wilks` Lambdaشاخص المبدای ویلکس )

از صفر تا یک متغیر است. اگر مقدار این شاخص به یک نزدیک باشد 

داری بین میانگین دو گروه گونه اختالف معنیدهد که هیچنشان می

دهنده این وجود ندارد. مقادیر کوچک شاخص المبدای ویلکس نشان

 (.   1392ها متفاوت است )رضایی، است که میانگین گروه

 

 نتایج
شناسی در اسکوئید ویژگی ریخت 21سنجی نتایج حاصل از زیست       

هندی در دو منطقه در آب های خلیج فارس و دریای عمان در جدول 

 آمده است. 1

 4در جدول PCAهای اصلی یا نتایج مربوط به آزمون مولفه       

های اصلی برای متغیرهای مورد لیز مولفهآنادر نشان داده شده است. 

تر از واحد، دو مولفه بیش Eigenvalueبررسی بر اساس مقدار ویژه یا 

(PC تشکیل شده است که در جدول )آورده شده است و متغیرهای  4

 نشان داده شده است. 5موجود در هر مولفه در جدول 

مختلف و  هایاملع ویژه مقادیر های اصلی ونمودار تعداد مولفه       

های استخراج شده در متغیرها نسبت به عامل بعدی پراکنش نمودار دو

های ترتیب در شکلجهت بررسی ارتباط بین پارامترها به PCAآزمون 

های مقادیر ویژه در مولفه 3آورده شده است. با توجه به شکل  4و  3

های وتبررسی تفا باشند.می 5/1و  6/15ترتیب اصلی اول و دوم به

انجام  DAبین گروهی به تفکیک منطقه با روش آنالیز تشخیص یا 

سه تابع تشکیل شد که جهت تعیین بهترین  7شد. با توجه به جدول 

تابع از شاخص المبدای ویلکس که مقدار آن از صفر تا یک متغیر 

ویژه مقادیر  8در جدول است و مقادیر در جدول آمده استفاده گردید. 

 

 
( و باالشناسی در اسکوئید هندی )های ریخت: ویژگی2شکل 

 (چپگالدیوس )
ML ،طول مانتل :MW ،عرض مانتل :HL ،طول سر :HW ،عرض سر :ED ،قطر چشم :

TCL ،طول گرزتانتاکول :TCW ،عرض گرز تانتاکول :A1 ،بازوی اول :A2وم، : بازوی د

A3 ،بازوی سوم :A4ارم، : بازوی چهGL ،طول گالدیوس :GW ،عرض گالدیوس :RL :

 : عرض ساقه گالدیوسRWطول ساقه گالدیوس، 
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ضرایب کانونی نس برای توابع مختلف آورده شده است. و درصد واریا

آمده است. با توجه  9در جدول   DAها در آزمون استاندارد نشده تابع

:                       شودبه این ضرایب، تابع تشخیص با مدل خطی زیر نوشته می
                                                                         nXnb+ ….  2X2+ b 1X1Di= a + b 

 

 های خلیج فارس و دریای عمان( آبUroteuthis duvauceliiها در اسکوئید هندی )شناسی و میانگین آنهای ریخت: ویژگی1جدول 

 

 های خلیج فارس و دریای عمان به تفکیک منطقه و جنس( آبUroteuthis duvauceliiترین و میانگین طول مانتل در اسکوئید هندی )ترین، کم: بیش2جدول     

 شرق تنگه هرمز غرب تنگه هرمز های بوشهرآب
های سیستان و آب

اختصار و واحد  بلوچستان

 گیریاندازه
 رفولوژیهای موویژگی

 میانگین
انحراف از 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 از معیار
 میانگین

انحراف 

 از معیار
 میانگین

انحراف از 

 معیار

62/126 67/19 62/82 97/23 85/103 21/12 97/111 84/13 ML ( مترمیلی  طول مانتل (

49/36 71/4 47/27 37/6 02/33 88/3 10/34 43/3 MW ( مترمیلی  عرض مانتل (

97/67 94/26 74/27 14/15 02/37 51/11 29/45 09/12 W (گرم) وزن بدن 

11/65 10/12 33/40 29/12 31/50 35/9 75/54 23/9 FL ( مترمیلی  طول باله (

83/25 69/4 87/16 37/4 19/20 04/3 65/21 30/3 FW ( مترمیلی  عرض باله (

57/69 27/12 02/48 19/12 69/53 41/7 60/58 20/7 FW*2( مترمیلی  عرض هر دو باله (

58/25 18/3 09/18 85/4 42/22 08/3 70/23 59/2 HL ( مترمیلی  طول سر (

89/19 76/2 78/16 69/3 83/15 79/2 12/18 73/2 HW ( مترمیلی  عرض سر (

83/21 04/2 00/14 97/2 73/19 78/3 53/19 74/1 ED ( مترمیلی  قطر چشم (

40/44 64/6 62/27 00/10 42/33 44/6 75/35 54/5 ALI (میلیمتر) طول بازوی اول 

85/53 51/6 16/34 57/12 00/43 22/7 65/45 91/6 ALII (میلیمتر) طول بازوی دوم 

43/60 58/6 00/38 81/9 92/49 19/7 30/53 21/8 ALIII (میلیمتر) طول بازوی سوم 

81/54 24/7 73/35 41/8 02/44 74/7 03/47 34/6 ALIV (میلیمتر) ازوی چهارمطول ب 

34/16 53/2 13/11 52/2 56/13 86/1 87/14 69/1 NcL ( مترمیلی  طول غضروف گردنی (

43/24 16/3 84/15 30/4 35/19 48/3 70/20 01/4 FcL ( مترمیلی  طول قیف (

43/128 60/19 64/84 47/24 19/108 55/12 98/114 96/12 GL ( مترمیلی  طول گالدیوس (

02/22 89/4 98/13 67/3 13/16 18/3 72/17 76/2 GW ( مترمیلی  عرض گالدیوس (

47/0 21/0 21/0 11/0 24/0 09/0 30/0 10/0 GWg (گرم) وزن گالدیوس 

83/8 38/1 81/5 64/1 46/7 04/1 20/8 76/1 RW ( مترمیلی  عرض ساقه گالدیوس (

87/84 56/10 20/63 89/11 83/72 12/6 85/77 31/6 MC ( مترمیلی  محیط مانتل (

66/40 33/6 07/27 88/7 02/44 38/6 78/46 66/5 GillL ( مترمیلی  طول آبشش (

n=53  n=45  n=52  n=60    

 های بوشهرآب غرب تنگه هرمز رمزهشرق تنگه  بلوچستان ی سیستان وآب ها طول مانتل

 ماده نر ماده نر ماده نر ماده نر 

 106 69 32 37 99 82 88 80 ترینکم

 162 190 116 100 135 126 139 144 ترینبیش

 44/133 42/114 83/83 20/80 25/117 86/99 38/114 81/108 میانگین

 72/14 81/21 67/27 49/14 63/10 55/9 56/11 04/16 انحراف از معیار

 26=n 34=n 40=n 12=n 15=n 30=n 19=n 34=n 
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 های خلیج فارس و دریای عمان به تفکیک منطقهدر آب( Uroteuthis duvaucelii( در اسکوئید هندی )M:Fنسبت جنسی نر به ماده ): 3جدول 

 

الکین و بارتلت در آنالیز آماری -مایر-های کایزر: آزمون 4جدول 

 برای پارامترهای مورفولوژی در اسکوئید هندی PCAچند متغیره 

 

 PCA درآزمون مختلف هایعامل ویژه مقادیر و واریانس درصد: 5جدول

 

 
 

یافته  برای متغیرهای  دوران عاملی : تغییرات مربوط به ماتریس6جدول 

 (Rotation Method: Varimaxروش واریماکس )مورد بررسی به

 های دوران یافتهماتریکس عاملی مولفه

 
 مولفه

1 2 

ML 906/0 362/0 

GL 890/0 390/0 

FL 884/0 348/0 

MW 878/0 337/0 

MC 871/0 422/0 

FW2 868/0 390/0 

W 868/0 430/0 

GWg 861/0 355/0 

FW 818/0 416/0 

GillL 818/0 193/0 

GW 806/0 322/0 

NcL 772/0 254/0 

FcL 762/0 303/0 

RW 758/0 474/0 

HL 692/0 390/0 

HW 665/0 536/0 

ED 596/0 426/0 

ALII 277/0 928/0 

ALI 231/0 906/0 

ALIII 439/0 779/0 

ALIV 547/0 734/0 

 

 میانگین مربع کای M:F نسبت جنسی
 تعداد

 بررسیمناطق مورد 
 ماده نر

 های سیستان و بلوچستانآب 34 26 30 07/1 8/0: 1

 شرق تنگه هرمز 13 42 5/27 29/15 2/3: 1

 غرب تنگه هرمز 30 15 5/22 5 5/0: 1

 های بوشهرآب 34 19 5/26 25/4 6/0: 1

918/0   
گیری گیری کافی بودن نمونهاندازه

 (KMO) الکین-ایرم-شاخص کایزر

402/1730  آزمون بارتلت مربع کای تقریبی 

  درجه آزادی 210

000/0 دارسطح معنی    

منطقه در تجزیه و تحلیل استفاده شده است. 4    

 مقدار مربع دوران یافته  مقدار مربع استخراج شده

 کل مولفه
درصد 

 واریانس

درصد 

 تجمعی
 کل

درصد 

 واریانس

درصد 

 تجمعی

1 647/15 512/74 512/74 811/11 242/56 242/56 

2 467/1 984/6 495/81 303/5 253/25 495/81 

 
مختلف در  هایعامل ویژه مقادیر های اصلی وتعداد مولفه:  3شکل

 PCAآزمون 
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برای سه   DAمقدار شاخص المبدای ویلکس در آزمون  : 7جدول

 تابع تشکیل شده

تست 
 توابع

اخص المبدای ش
 ویلکس

 مربع کای
درجه 
 آزادی

سطح 
 معنی دار

 000/0 18 396/488 089/0 3تا  1
000/0 10 710/223 330/0 3تا  2  

3 899/0 462/21 4 000/0  
 

 DAها در توابع مختلف در آزمون :  مقادیر ویژه و درصد واریانس8جدول

 مقدار ویژه تابع
درصد 

 واریانس

درصد 

 تجمعی

بستگی هم

 کانونی

1 2/707a 6/59 6/59 855/0 

2 1/722a 9/37 5/97 795/0 

3 0/112a 5/2 0/100 317/0 
a توابع تشخیص کانونی در تجزیه و تحلیل استفاده شد. 3.اولین 

 

شناسی در اسکوئیدهای نتایج حاصل از متغیرهای ریخت 4 شکل       

د. در این شکل دههندی را به تفکیک مناطق مورد بررسی نشان می

سیستان و بلوچستان،  هایآب به مربوط ترتیببه 4و  3، 2، 1 هایشماره

باشند. با توجه های بوشهر میشرق تنگه هرمز، غرب تنگه هرمز و آب

دریای عمان مشاهده  هایآب در در دو منطقه فقط پوشانیهم 5 لبه شک

 شود.می

 DAها در آزمون : ضرایب کانونی استاندارد نشده تابع 9جدول 

 
: نمودار دو بعدی پراکنش متغیرها نسبت به عامل های  4شکل 

 PCAاستخراج شده در آزمون 
 

 3تابع  2تابع  1تابع  اختصار های مورفولوژیویژگی

 ML 006/0 031/0 013/0 طول مانتل

 -MW 067/0 08/0- 211/0 عرض مانتل

 -W 009/0- 034/0 057/0 وزن کل 

 -FL 005/0- 029/0- 008/0 طول باله 

 -FW 071/0 019/0 049/0 عرض باله

 FW*2 028/0- 041/0- 052/0 عرض هر دو باله

 -HL 029/0- 004/0- 007/0 طول سر

 HW 121/0- 142/0- 256/0 عرض سر

 -ED 105/0- 29/0 14/0 قطر چشم

 ALI 022/0- 007/0 003/0 طول بازوی اول

 ALII 025/0- 011/0- 02/0 طول بازوی دوم

 ALIII 025/0 053/0 019/0 طول بازوی سوم

 -ALIV 034/0 024/0 049/0 طول بازوی چهارم

 NcL 202/0- 101/0 227/0 طول غضروف گردنی

 -FcL 128/0- 052/0 042/0 طول قیف

 -GL 023/0 01/0 072/0 طول گالدیوس

 GW 031/0 041/0 007/0 عرض گالدیوس

 Gw 803/5- 95/0- 049/3 وزن گالدیوس

 Rachis RW 229/0 045/0 138/0عرض ساقه یا 

 MC 065/0- 014/0- 177/0 محیط مانتل

 Gill L 227/0 091/0- 067/0 طول آبشش 

 -387/7 -718/4 -074/4 عدد ثابت 

     ضرایب غیراستاندارد

n=208     

 
 ر اسکوئید هندی بهد شناسیریخت متغیرهای پراکنش نقشه: 5 شکل

 دریای عمان و فارسخلیج هایآب در بررسی مورد مناطق تفکیک
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 بحث
های آب در طول مانتل اسکوئیدهای هندی میانگین این تحقیق در       

ترین کم است و بوده دیگر ناحیه تر از سهبیش مترمیلی 62/126با  بوشهر

متر متعلق به اسکوئیدهای هندی میلی 62/82میانگین طول مانتل با 

باشد. این اختالف در طول مانتل صید شده از غرب تنگه هرمز می

برداری در باشد، زیرا نمونهمی برداری مربوطتواند به زمان نمونهمی

زمستان انجام  اوایل فارس در های خلیجعمان اوایل پاییز و در آب دریای

برداری فقط در این محدوده زمانی قابل شد. در این تحقیق زمان نمونه

که اندازه   2زمان باشد. با توجه به جدول توانست همانجام بود و نمی

فکیک جنس و منطقه آمده است، طول مانتل در اسکوئیدهندی به ت

 37طول مانتل در اسکوئیدهندی در غرب تنگه هرمز در جنس نر از 

متر متغیر بوده میلی 116تا  32متر و در جنس ماده از میلی 100تا 

های تشریحی نشان داد که این گونه در این منطقه در است.  بررسی

طوری اند، بهدهتری نسبت به سه منطقه دیگر بالغ شهای کوچکاندازه

رسید دارای متر میمیلی 40اسکوئیدهایی که طول مانتل به  در که

اند. گنادهای بزرگ و کامل و در جنس ماده غدد نیدامنتال بزرگ بوده

سن بلوغ در یک گونه اسکوئید با توجه به شرایط اکولوژیک متفاوت 

ی شناسبررسی ریخت (.2001و همکاران،  Sims) نباشد یکسان تواندمی

گالدیوس نشان داد که هیچ اختالفی بین گالدیوس در اسکوئیدهای 

هندی در چهار منطقه مورد بررسی وجود ندارد. در مطالعات پیشین 

فارس  خلیج هایآب در هندی اسکوئیدهای گالدیوس در جنسی شکلی دو

که عرض گالدیوس در جنس ماده طوریو دریای عمان مشاهده شد به

داری ارتباط معنی گالدیوس و رشد نر بوده جنس رعرض آن د برابر 32/1

(. گالدیوس در 1393با طول مانتل داشته است )خاتمی و همکاران، 

 Loliginidaeخانواده  که از های هندآب در Doryteuthis sibogaeگونه 

و همکاران،  Silasباشد )تر از جنس نر میاست نیز در جنس ماده پهن

 Sthenoteuthisپشت ارغوانی ) اسکوئید در یطول فراوانی بررسی (.1982

oualaniensis و گونه )Loligo forbesi طور آشکار دوشکلی جنسی به

دار طور معنیهای نر بهکه جنسطوریدر اندازه را نشان داده است. به

(. در اسکوئید Zakaria ،2000باشند  )های ماده میتر از جنسکوچک

جنسی در اندازه  شکلیعمان نیز دو ایفارس و دری های خلیجهندی آب

تر که اندازه جنس نر از جنس ماده کوچکطوریمشاهده شده است به

)خاتمی و  باشدها میدهنده رشد کند نرها نسبت به مادهاست و نشان

چنین در چند گونه از اسکوئیدهای اقیانوسی (. هم1393همکاران، 

و همکاران،  Chen) ستا شده مشاهده (Beak) دوشکلی جنسی در منقار

شناسی، با روش تجزیه های ریختاطالعات مربوط به ویژگی (.2012

ها بدون حذف اطالعات ها یا تحلیل عاملی انجام شد و حجم دادهعامل

های اصلی ها از روش تجزیه مولفهکاهش یافت. جهت استخراج عامل

یکس های اصلی با روش ماتراستفاده شد و تجزیه به مولفه PCAیا 

ماتریکس همبستگی، وجود رابطه  معمول طوربه گرفت. انجام همبستگی

دهد بین برخی متغیرها و عدم ارتباط آن با برخی دیگر را نشان می

بین متغیرهای  4توجه به جدول  با بررسی این در (.1389 چاهوکی،)زارع

 KMOهای اصلی، تغییرات شاخص زیستی مورد نظر در آنالیز مولفه

دهد. دار نشان میبوده است و آزمون بارتلت اختالف معنی 92/0برابر 

اساس مقدار های اصلی برای متغیرهای مورد بررسی بردر آنالیز مولفه

درصد از کل  81( با PC) تر از واحد، دو مولفهبیش Eigenvalueویژه یا 

درصد از کل واریانس  56واریانس تشکیل گردید. مولفه اول به تنهایی 

، در مولفه اول متغیرهای 6و  5 ولال شده است. با توجه به جدرا شام

ML ،GL ،FL ،MW ،MC ،FW2 ،W ،GW(g) ،FW ،Gill L ،GW ،

NcL ،FcL ،RW ،HL ،HW  وED 59/0تر از با بارهای عاملی بزرگ 

، ALII ،ALIدرصد و در مولفه دوم نیز متغیرهای  24/56با واریانس 

ALIII  وALIV 5/81دارای واریانس  59/0تر از املی بزرگبا بارهای ع 

ترین کاربردهای آنالیز تشخیص، بررسی درصد بوده است. یکی از مهم

( که در این تحقیق 1389چاهوکی، زارعهای بین گروهی است )تفاوت

های ایرانی برای اولین بار در اسکوئید هندی که از چهار منطقه در آب

کلی با طورند مشخص گردید. بهخلیج فارس و دریای عمان صید شد

شود. ای از توابع ساخته میانجام آنالیز تشخیص یک تابع یا مجموعه

ها بینی عضویت در گروهاولین تابع بهترین ترکیب خطی برای پیش

دهد. برای تعیین بهترین تابع از شاخص المبدای ویلکس تشکیل می

 چههر است. غیرمت یک و صفر بین شاخص این شود. مقداراستفاده می

کننده خوبی است باشد، آن تابع تفکیک ترکوچک تابع یک برای مقدار

(. نتایج مربوط به شاخص المبدای ویلکس در 1389چاهوکی، )زارع

آورده شده است. با توجه به جدول سه تابع تشکیل شده که  7جدول 

 P<05/0باشند و در می 899/0و  330/0، 089/0مقادیر این شاخص 

هایی که مقدار این شاخص از یک دار است و در نتیجه بین گروهمعنی

مقدار این  که هاییگروه و در دار وجود دارداختالف معنی تر استکوچک

داری وجود ندارد. گونه اختالف معنیشاخص به یک نزدیک است هیچ

نشان داده شده است. با توجه به شکل  4این اختالف و تمایز در شکل 

های سیستان و بلوچستان و شرق ندی دو منطقه در آباسکوئید ه 4

پوشانی آشکار است که نشان تنگه هرمز در دریای عمان دارای یک هم

باشد های درون هر گروه در دو منطقه میدهنده عدم اختالف نمونه
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باشد موید این عدم می 899/0که مقدار شاخص المبدای ویلکس که 

های دو منطقه غرب تنگه که نمونهیصورتها است. دراختالف بین گروه

پوشانی ندارند و اختالف های بوشهر در خلیج فارس همهرمز و آب

 (2012) و همکاران Chenتحقیق  گردد. درآشکار بین آنها مشاهده می

ای ها شناسایی گونهشناسی در آروارههای ریختبا استفاده از ویژگی

 Ommastrephidae خانواده به متعلق یاقیانوس اسکوئیدهای از گونه چهار

غرب اقیانوس آرام، مورد بررسی قرار گرفت. شاخص المبدای در شمال

خوبی ها بهویلکس در چهار گونه به صفر نزدیک بود و تفکیک گونه

های انجام شده بود. در این پژوهش با استفاده از آنالیز تشخیص تفاوت

د و نتیجه گرفته شد که بین گروهی در اسکوئید هندی بررسی گردی

های ایرانی خلیج فارس و دریای عمان دارای اسکوئید هندی در آب

توجه به شکل  شوند. باگروه تقسیم می گروهی است و به سه تفاوت بین

یک گروه در دریای عمان و دو گروه در خلیج فارس تشخیص داده  4

وچستان های سیستان و بلرسد که  عدم اختالف در آبنظر میشد. به

خاطر شرایط اکولوژیک یکسان در دو تواند بهو شرق تنگه هرمز می

شرایط محیطی نقش مهمی در چرخه زندگی سرپایان منطقه باشد. 

 (.2013و همکاران،  Smitگذارد )دارد و در میزان رشد تاثیر می

 

 تشکر و قدردانی

اللی، دکتر کیوان اج دکتر کلور،پرویز توکلی مهندس از وسیلهبدین       

علی ساالرپوری و سایر همکاران و کارشناسان دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد بندرعباس و پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان  که 

 شود.یاری نمودند تشکر و قدردانی می ،در این پژوهش
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