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 يراني ايها آبدر   (Sander lucioperca) سوف ي ماهيتي ساختار جمعيبررس
 Trussستم  ي با استفاده از سي خزر  و تاالب انزليايدر

 
 ۶ن خارايو حس ۵ياريد بختي، مج۴يگدريل اي، سه۳ي نظامي، شعبانعل۲ي، محمود کرم۱*آرش اکبرزاده

 ، ايران دانشگاه تهران،يعيدانشکده منابع طب، زيست  و محيطالتيشگروه   شيالت،ي دکتري دانشجو۱
 ايران دانشگاه تهران، ،يعيدانشکده منابع طب، ستيط زيالت و محيگروه ش استاد ۲

 ، ايرانرانيالت ايقات شيمؤسسه تحق اري استاد۳
 ، ايرانتهران دانشگاه ،يعي دانشکده منابع طب ويت علماي دانشگاه گنت بلژک و عضو هيولوژي دانشکده بي دکتري دانشجو۴

 ، ايران دانشگاه تهران،يعي، دانشکده منابع طبزيست  و محيطالتيشگروه  ، شيالتارشد ي کارشناسآموخته  دانش۵
 ، ايرانجاني واحد اله،يار دانشگاه آزاد اسالمي استاد۶

 )۲/۴/۸۶: ، تاريخ تصويب ۲۶/۱۰/۸۴: تاريخ دريافت(

 

 دهيچک

 يهـا  ويژگـي  خزر با استفاده از ياي دري حوضه جنوبيها آب در  (Sander lucioperca) سوفي ماهيتي ساختار جمع تحقيقنيدر ا

 ي و شرق  ي سواحل غرب  يعني خزر   ياي در يرانين گونه در سواحل ا    يد ا ي ص ي از مناطق اصل   ها  هنمون. شد يستم تراس بررس  ي س سنجي  ريخت

ن دو چشم   ين  قطر چشم و فاصله ب      يستم تراس و همچن   ي س سنجي  ريختست و هفت فاصله     يب. دست آمد   به ين تاالب انزل  يالن و همچن  يگ

 سـنجي  ريخـت  يهـا  ويژگـي  ي بـرا  (One- way ANOVA)طرفه کيانس يل واريج حاصل از تحليدر نتا. شد گيري اندازه يدر هر ماه

ـ  در ماهيپي فنـوت يادبه نسبت زدهنده تنوع   که نشانداشت یدار معني در سطوح مختلف تفاوت     ها  هن نمون ي در ب  يژگي و ۱۳شده،   اصالح ان ي

 الن بـه ي سوف سـواحل شـرق گـ   ير ماهي  نشان داد که ذخا۲ و ۱کننده  زينمودار حاصل از توابع متما. بررسی استسوف سه منطقه مورد     

الن و تـاالب  ي سوف سواحل غرب گـ    يها  ه نمون که  حالي  در  متفاوت است،  يالن و تاالب انزل   ي از سوف سواحل غرب گ     ياديار ز ي بس مقدار

 .  گرفتندي خود جايت اصليح در جمعي از افراد به طور صحدرصد ۶/۸۲ن يانگيطور م ن بهيهمچن. تر بودند کي به هم نزديزلان
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 قدمهم

 Sander luciopercaي سوف با نام علميماه
(Linnaeus,1785)،وابسته به يها هن گونيتر  از فراوان 

 يها جنس ن بهياز ا شي و پاست Percidaeخانواده 
Lucioperca و Stizostedion ن يا). ۱۵( تعلق داشت

ب شور  و آب لي مصبي، نواحين داخليري شيها آبگونه در
      ست ي قسمت در هزار ز۱۲  کمتر از ياها با شوريدر
 و ياني ميها  در بخشيعيو پراکنش وس) ۱۴ (کند می
ازوف  ، اژه،اهيس ،کي بالت، خزرياي اروپا  و حوضه دريشرق

 بيشتر در  سوفيماه). ۱۸ و ۹ ،۷(و آرال دارد 
ا يست کرده و در دري خزر زياي به دري منتهيها هرودخان
 کند ميه ي و تغذي زندگ،تر است نيري که آب شياطقدر من

 ياي دريراني در سواحل اين ماهير ايدر گذشته ذخا ).۶(
د ساالنه يکه متوسط ص ير بود، به طوريار چشمگيخزر بس
 هزار تن ۳ش از ي ب۱۳۱۴ت ي لغا۱۳۰۶ يها  ساليآن ط

 سوف در يد ماهي ص۱۳۴۵ تا ۱۳۱۲ اما از سال ،بوده است
 برداري بهرهکه ) ۲(افت ي مرتبه کاهش ۸۰۰ راني ايها آب
   ن رفتن يز از بير و ني ذخاياصول ريش از اندازه و غيب
  ،استل آن  از جمله دالي،يعي طبيزير  تخميها هگايجا

 سوف در ي ماهIUCN١ يبند که بر اساس طبقه يبه طور
د يان در معرض تهدي خزر جزو ماهياي دريحوضه جنوب
ر ي تکث۱۳۶۹ل از سال ين دليمبه ه). ۱۳(قرار گرفت 

 سوف در دستور کار قرار گرفت و همه ساله ي ماهيمصنوع
 رها يد و در تاالب انزلي سوف توليها بچه ماه ونيليم

ن ير اي سبب بهبود ذخاها ن اقداماي  هاگر چ). ۱ (شود مي
ر آن ي اما هنوز نتوانسته است سطح مطلوب ذخا،شده يماه
ن آمار در سال ي آخراساسکه بر يطور  به،)۳ (کندجاد يرا ا

 ۸/۲۳ خزر ياي دريراني در سواحل اين ماهيد اي ص،۱۳۸۳
ل يان را تشکيد ماهي درصد از کل ص۱۵/۰ که  استتن بوده

 تن ۶ پره و هاي ي تن توسط تعاون۱۵ن مقدار ياز ا. دهد مي
ن يشتريب. د قاچاق بودي صيد و مابقشد ي صيدر تاالب انزل

اشهر يو پس از آن بندر ک)  تن۳/۷ (يد در بندر انزليص

                                                 
‐۱  International Union For Conservation Of Naturen 

الن يد در استان گي صدرصد  ۸۰بود و در مجموع)  تن۷/۴(
 ).۴(صورت گرفت 

 يي، شناسايالتيمد شا و کاريت منطقيريمنظور مد به
 قرار برداري بهره که مورد ي از ماهاي ه گوناي هريساختار ذخ

  بهبايد ذخيره چرا که هر ،دارد ييت بسزاي اهم،گيرد مي

 از آن گونه در حد برداري بهرهت شود تا يري جداگانه مدطور
در گذشته تصور ).  ۲۶ ،۱۹ ،۱۲ ،۱۱( ردي قرار گاي هنيبه
اما امروزه  ، استيکي ژنتفقط يختيرات ريي که تغشد مي

 و هم يطيرات هم محيين تغيکه منشأ امشخص شده 
ر مشخص کرده که اختالفات يقات اخيتحق.  استيکيژنت
ان الزاماً آنها را از لحاظ ي مختلف ماهيها وهگرن ي بيختير
 از موارد اي ه و در عوض در پارکند نمی جدا يکيژنت

 و استط ي از محي ناشفقط يشناس ختياختالفات ر
 از يبرخ). ۲۲( ندارند يچ نقشي هيکياختالفات ژنت

 بودن اختالفات زيادات نشان داده است که با وجود تحقيق
 و اند کساني يکيها از لحاظ ژنت آن، هاتيان جمعي ميختير
 يط به عنوان عامل اصلي محيب نقش اصلين ترتيبد
 و Cetkovic). ۲۳(ده است ي به اثبات رسيختيرات رييتغ

Stamenkovic) ۱۹۹۶(سوف در ي ماهيختيرات ريي، تغ 
 و همکاران Poulet و يرودخانه دانوب را به روش سنت

 يدلتا سوف در ي ماهسنجي ريختات ي، خصوص)۲۰۰۴(
. دکردن ي فرانسه را به روش تراس بررسRhoneرودخانه 

ت سوف رودخانه ي خزر دو جمعياي دريدر حوضه شمال
ف ي يقل). ۶(ص داده شده است يولگا و رودخانه اورال تشخ

 ي سوف را در حوضه جنوبي ماهيها تيز جمعين) ۱۹۹۷(
به روش ) جاني آذرباي جمهوريها آب( خزر ياي دريانيو م
نکه ي سوف و ايت ماهيبا توجه به اهم. ررسی کرد بيسنت

 ين ماهي ايتينه ساختار جمعي در زمتحقيقیچ يتاکنون ه
 ين مقاله بررسيهدف از ا ،ران صورت نگرفتهي ايها آبدر 

 يها ويژگيکمک  سوف به ي ماهيتيساختار جمع
 خزر و ياي دريستم تراس در سواحل جنوبي سسنجي ريخت

ستم يس بررسین ينکه در ايضمن ا. است يتاالب انزل
 در ين روش سنتيگزي تراس به عنوان جاگيري اندازه
 .شود مي يان معرفي ماهسنجي ريختات تحقيق
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 ها مواد و روش

د ي فصل صي ط سوفي عدد ماه۱۱۵ق يتحقن يدر ا
 از سواحل ۱۳۸۳‐۸۴ خزر در سال ياي دريان استخوانيماه

 . شدندبررسی  يالن و تاالب انزليالن، شرق گيغرب گ
. دهد مي نشان  رابررسی مورد مناطق تيموقع ۱ شکل
ب ي که به ترتي خزر و تاالب انزلياي سوف دريها هنمون

 در ،ندشو يد ميصر يدام گوشگ و يتوسط تور پره ساحل
شگاه ي و بالفاصله به آزما شدهي تهيادان محليمحل از ص

 .افتيانتقال 
 
  تراسگيري اندازهستم يس

ه ي بر پاسنجي ريختات تحقيق ،ه سال گذشتپنجاهدر 
 و Hubbs که توسط ي سنتيها گيري اندازه از اي همجموع

Laglerاز لحاظ .  شکل گرفته است، شرح داده شد
 از ين سري بدن ايف اختالف در شکل کليتوص
 هاز جمل. ددار يبيها و معا  ضعفي سنتيها گيري اندازه

 بدن يمحور طوله ي بر پافقط ها گيري اندازهن ي ا بيشترنکهاي 
 يها گيري اندازهده و فاقد اطالعات مربوط به شم يتنظ

 سر ي بر روها گيري اندازهن يشتر اين بيهمچن. استمورب 
طور    مختلف بدن بههاي رفته و مناطق و جهتيصورت پذ

   از يکه بعض يطور  به،شود مين  کسان پوشش دادهي
ا ه ر قسمتي پوشش متراکم و ساي بدن دارايها قسمت

 نوک پوزه و  مانند از نقاطيز بعضي و ناند فاقد پوشش
 مورد يطور تکرار  بهي ستون مهره در روش سنتيانتها

ن يينان در تعي که هر گونه عدم اطمگيرد مياستفاده قرار 
  ير منفي تأثها گيري اندازه يح آنها در تماميت صحيموقع
 يها گيري اندازه از يديستم جديس). ۲۱ ،۲۰(گذارد  يم

 و ها هان گونين تفاوت ميي به منظور تعسنجي ريخت
 مورد استفاده قرار اي هنديطور فزا ها به تيخصوص جمعب

ن يا. گويند ميا پروتکل تراس يگرفته است که به آن شبکه 
ن اي  ه کاست از فواصل يستم شامل مجموعه منظميس

شده که به آنها  يطراح شي نقاط از پيک سرين يفواصل ب
 دور تا دور بدن ،گويند مي) ١لند مارک( نقاط نشانه

                                                 
‐۱  Landmark 

م ي تقسي کاري و بدن را به واحدهادشو مي گيري اندازه
 يها ب روشيها و معا ضعف ستم تراس فاقديس. کند مي
 و کل بدن را به طور منظم است سنجي ريخت يسنت

ن يانگيتوان م ين روش مين در ايهمچن. دهد ميپوشش 
). ۲۰(دست آورد  هها ب تي جمعي افراد را برايشکل کل

 سوف نشان يستم تراس را در ماهي سي الگو۲شکل 
ستم تراس دو ي فواصل سگيري اندازهعالوه بر . دهد مي
ن دو چشم  ي شامل قطر چشم و فاصله بي روش سنتيژگيو
 .دش گيري اندازهز ين

 
 هاي سنجي پيش از تحليل هاي ريخت سازي داده آماده 

 آماري

 بـا   اي  هوسـت يطـور پ    بـه  سنجي  ختري هاي  هاز آنجا که انداز   
 در  بـه طـور معمـول     ،کنـد   مـي ر  ييـ ش انـدازه بـدن تغ     يافزا

 از ها ه اثر اختالف اندازه نمون،اني ماهسنجي ريخت تحقيقات
  چرا کـه اخـتالف       ،)۲۰ (شود  ميرات شکل بدن حذف     ييتغ
باشـد نـه      از اخـتالف شـکل بـدن       ي ناشـ  بايـد  ها  گروهن  يب

اثر اختالف اندازه بدن را     ). ۲۵( آنها   ياختالف در اندازه نسب   
 سـنجي  ريخـت  هـاي  ه از داد ي مختلفـ  يها توان به روش   يم

 هـاي   ليـ ه چند نـوع از تحل     يها بر پا   ن روش اي  هد ک کرحذف  
ق از فرمـول    يـ ن تحق يـ در ا ). ۲۰ (اسـت  اسـتوار    يونيرگرس
و   Elliottکـه توسـط    Madj = M(Ls/L0)bک يـ آلومتر

 ارائه ها هز نمونيف سا اصالح اثر اختاليبرا) ۱۹۹۵(همکاران 
 :استفاده شد که در آن ،شده
M :شدهگيري اندازه فاصله ياندازه واقع ، 

Madj :شدهگيري اندازهشده فاصله  اندازه اصالح ، 
L0 :يطول استاندارد ماه، 
Ls :ها هن طول استاندارد کل نمونيانگيم، 
b :ون يب رگرسيشlog M به log0ان در کل ي ماهي تمام
 .هاست هنمون

 دار معني آزمون راهشده از   اصالحهاي ه داداييسپس کار
ر اصالح شده و طول استاندارد ين متغي بيبودن همبستگ

دهنده   نشانين همبستگي نبودن ادار معني. شدسنجش 
).۲۴ (هاست هحذف کامل اثر اختالف اندازه از داد
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 يالن در غرب درياي خزر در استان گبررسی موقعيت مناطق مورد‐۱شکل 

  

 
 )۲۰۰۴  و همکاران، Pouletاقتباس از  (Sander lucioperca سوف يستم تراس در ماهي سي الگو‐۲شکل 

 
ن ي محـل آخـر  ‐ ۷ ي باله شکمي ابتدا‐۶ اول ين خار باله پشتي محل اول‐۵   يه آبششي پاي غشا‐۴ يشاني پ‐۳ ي نوک استخوان فک‐۲ نوک پوزه  ‐۱

ن ي محـل آخـر  ‐۱۱ ين شعاع نرم باله مخرجـ ي  محل آخر‐۱۰ دوم ين خار باله پشت   ي  محل اول   ‐۹ ين خار باله مخرج   يول  محل ا   ‐۸ اول   يخار باله پشت  
 ) باال (ين شعاع باله دمي محل اول‐۱۳) نييپا (ين شعاع باله دمي محل آخر‐۱۲ دوم   يشعاع نرم باله پشت

 
  سنجي ريخت يها ه دادي آمارهاي ليتحل

 در ابتدا تحت آزمون سنجي يخترشده   اصالحيها هداد
منظور برآورد اختالف  سپس به ،نرمال بودن قرار گرفت

انس يل واري از تحلها گروهن ير در بي هر متغدار معني
 اصالح شده يها گيري اندازهن ينهمچ.  استفاده شد١طرفهيک

 يها گروهن ي بيختي اختالف ريمنظور بررس  بهسنجي ريخت

                                                 
‐۱  One way analysis of variance 

قرار  (DFA) ٢کننده زي متمال تابعي تحت تحليمورد بررس
کننده به کمک رسم نمودار  زيل تابع متمايج تحلينتا. گرفت

 هر گروه مورد استفاده قرار به منظور قرار دادن افراد در
    کهيه درصد افرادي بر پايبند ن گروهيت اي موفق.گرفت
 ،رندي گي خود قرار مي اصليها گروهح در يطور صح به

 هاي ليه و تحلي تجزي اجرا).۱۶ (شود مين زده يتخم

                                                 
‐۲  Discriminant Function Analysis 
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 ي نرم افزاريها ه با استفاده از بستتحقيقن ي در ايآمار
SPSS 11.5 و Minitabرفتي انجام پذ. 

 

 جينتا

 ۱ در جدول ها هاطالعات مربوط به تعداد و اندازه نمون
 .آورده شده است

شده با طول   اصالحسنجي ريخت يها ويژگيک از ي چيه
ن فرمول يبنابرا ، نداشتيردا معنياستاندارد اختالف 

 اثر اختالف اندازه را از يزيآم تيطور موفق ک بهيآلومتر
 .دکر حذف ها هداد
 

 رهيانس تک متغيل واريتحل

 سنجي ريخت يها ويژگي يطرفه براکيانس يل واري تحل
 يژگي و۲۹ از يژگي و۱۳شده نشان داد که  اصالح
 اختالف ي دارا،تي جمع۳ن يشده در ب گيري اندازه

 ).۳جدول (  بودیدار عنيم
 

 ز کنندهيل تابع متمايتحل

 سنجي ريخت يها ويژگي يکننده برا زيل تابع متمايدر تحل
 (DF1)دست آمد که  تابع اول   دو تابع به،شده اصالح

و در مجموع دو تابع  % ۵/۷ (DF2)و تابع دوم  % ۵/۹۲
. دهند يح مي را توضين گروهيرات بييکل تغ % ۱۰۰اول

 اصالح شده و دو سنجي ريخت يها ويژگين ي بيهمبستگ
در .  نشان داده شده است۴ص اول در جدول يتابع تشخ
فاصله  (۸ و ۷مارک  ن دو لنديکننده اول فاصله ب زيتابع متما

) ي باله مخرجي اول و ابتداي باله پشتين انتهايب

). ۸۵۹/۰(ن تابع نشان داد ي را با ايي مثبت بااليهمبستگ
 ( ۹ و ۸ هاي ن لندمارکيم فاصله بص دويدر تابع تشخ

ن خار ي و محل اولين خار باله مخرجين محل اوليفاصله ب
ن خار باله ين محل اوليفاصله ب(۱۳ و ۱۲، ) دوميباله پشت

فاصله  (۶ و ۵و ) ين شعاع باله دمي اول و محل اوليپشت
) ي باله شکمي و ابتداين خار باله مخرجين محل اوليب

 و ۵۷۸/۰، ۵۸۰/۰ب يبه ترت(اال  مثبت بي همبستگيدارا
 باال ي منفي همبستگيو قطر حدقه چشم دارا) ۵۶۵/۰

نمودار حاصل از ). ۳جدول (ن تابع بودند يبا ا) ‐۵۰۸/۰(
  سوفيها ه که نموندهد مي نشان ۲ و ۱ص يتوابع تشخ

گر جدا يطور کامل از دو منطقه د الن بهيسواحل شرق گ
ن يهمچن. ته استشده و در سمت راست نمودار قرار گرف

ن نمودار و يي به سمت چپ و پاي سوف تاالب انزلهاي هنمون
 نمودار يالن به سمت چپ و باالي سواحل غرب گهاي هنمون
). ۳شکل ( دارند يهمپوشانکمی  و در وسط يش داشتگرا
 سنجي ريخت هاي ويژگي يکننده برا زيل تابع متمايتحل

فراد را به طور  از ا درصد ۶/۸۲ن يانگيطور م اصالح شده به
 يي داد که در حد باالي خود جايت اصليح در جمعيصح

 افراد يبند ت در طبقهين درصد موفقيشتريب. قرار دارد
الن بود که ي سوف سواحل شرق گهاي همربوط به نمون

ت قرار ين جمعيح در ايطور صح  از افراد به درصد ۸/۹۳
 الن و تاالبي سواحل غرب گهاي هن نمونيهمچن. گرفتند

ي  اصلهاي گروهح در يطور صح  بهييز در حد باالي نيانزل
  ۶/۸۰ و  درصد ۹/۸۰ب يبه ترت(ي شدند بند خود طبقه

 ).۴جدول) (درصد
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طول استاندارد) ميليمتر( طول کل) ترمميلي( وزن) گرم(
منطقه مورد 
 بررسی

نه و يکمتعداد
 نهيشيب

)SD (
 نيانگيم

نه و يکم
 نهيشيب

)SD (
 نيانگيم

نه و يکم
 نهيشيب

)SD (
 نيانگيم

۸/۲۵۹) ۴۴( ۱۸۷ ‐ ۳۸۶ ۷/۳۰۸) ۴۷( ۲۲۴ ‐ ۴۲۶ ۲۶۲) ۱۳۱( ۹۸ ‐ ۷۴۰ ۶۸ النيسواحل غرب گ
۷/۲۵۳) ۱۹( ۲۱۷ ‐ ۲۸۹ ۳۰۴) ۲۵( ۲۶۰ ‐۳۵۶ ۲۳۴) ۶۲( ۱۴۴ ‐ ۳۸۸ ۱۶النيسواحل شرق گ
۷/۲۹۳) ۳۶( ۱۹۹ ‐ ۳۶۲ ۳/۳۴۷) ۴۲( ۲۵۱ ‐ ۴۲۶ ۳۵۶) ۱۴۰( ۱۴۲ ‐ ۶۴۶ ۳۱ يتاالب انزل
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 يتاالب انزل النيسواحل شرق گ يسواحل بندر انزل منطقه

 يگژيو
نه و يکم
 نهيشيب

SD±نيانگي م
نه و يکم
 نهيشيب

SD±نيانگي م
نه و يکم
 نهيشيب

SD±نيانگي م

۲ ‐ ۱ ۱/۳۹– ۸/۲۲ ۹/۳ ± ۱/۳۰ ۳۵ ‐ ۲۴ ۹/۲ ± ۳/۳۰ ۴۲ ‐ ۲۵ ۹/۳ ± ۴/۳۴ 
۳ ‐ ۱ ۲/۶۹ ‐ ۳۷ ۸/۶ ± ۶/۵۱ ۲/۵۷ ‐ ۴۳ ۵/۳ ± ۵/۵۰ ۷۰ – ۳/۴۶ ۵/۶ ± ۲/۵۷ 
۴ ‐ ۱ ۵۹ – ۵/۲۹ ۲/۶ ± ۹/۴۲ ۱/۴۷ ‐ ۳۶ ۱/۳ ± ۱/۴۲ ۵/۶۲ ‐ ۴۰ ۵/۵ ± ۹/۴۸ 
۳ ‐ ۲ ۵۸ ‐ ۵/۲۹ ۶/۶ ± ۱/۴۰ ۴۲ ‐ ۳۳ ۶/۲ ± ۳۸ ۵/۵۷‐ ۵/۳۶ ۱/۵ ± ۷/۴۴ 
۴ ‐ ۲ ۲۹ ‐ ۱۰ ۱/۳ ± ۸/۱۵ ۱۸ – ۵/۱۱ ۷/۱ ± ۴/۱۴ ۲۸ – ۵/۱۲ ۳ ± ۶/۱۶ 
۴ ‐ ۳ ۵/۴۹– ۵/۲۸ ۲/۵ ± ۳۸ ۴۳ – ۲/۳۲ ۳ ± ۲/۳۸ ۸/۵۳ ‐ ۳۰ ۵/۵ ± ۵/۴۳ 
۵ ‐ ۳ ۵۱ – ۵/۲۴ ۸/۵ ± ۱/۳۴ ۵/۴۰ – ۲۹ ۲/۳ ± ۱/۳۴ ۴۹ – ۵/۲۹ ۴/۴ ± ۷/۳۹ 
۶ ‐ ۳ ۱/۷۷‐ ۵/۳۹ ۴/۸ ± ۳۵/۵۴ ۵/۶۲‐ ۲/۴۵ ۹/۴ ± ۵/۵۲ ۷۶ ‐ ۴۲ ۱/۹ ± ۸/۵۹ 
۵ ‐ ۴ ۱۰۰ ‐ ۳/۴۴ ۳/۱۳ ± ۱/۶۷ ۶۸ – ۲/۵۱ ۱/۴ ± ۵۹ ۸۶ ‐ ۴۹ ۲/۹ ± ۵/۶۷ 
۶ ‐ ۴ ۵/۶۱‐ ۵/۲۳ ۲/۷ ± ۳/۴۲ ۴۷ ‐ ۳۵ ۴/۳ ± ۴۱ ۵۹ – ۸/۳۵ ۱/۶ ± ۷/۴۶ 
۶ ‐ ۵ ۷۷ ‐ ۳۳ ۸/۸ ± ۵/۵۱ ۶۱ ‐ ۴۳ ۳/۵ ± ۲/۴۹ ۳/۶۹ ‐ ۳۲ ۸/۹ ± ۹/۵۳ 
۷ ‐ ۵ ۵/۹۵– ۶/۴۵ ۱۲ ± ۸/۶۸ ۲/۸۳– ۵/۵۹ ۹/۶ ± ۳/۶۸ ۹۶ ‐ ۴۲ ۱/۱۲± ۹/۷۶ 
۸ ‐ ۵ ۷/۱۴۵ ‐ ۷۲ ۱/۱۷ ± ۱۰۰ ۱۱۳ – ۱/۸۵ ۳/۸ ± ۹۸ ۱۴۰ ‐ ۷۶ ۱۶ ± ۱۱۳ 
۷ ‐ ۶ ۵/۱۲۲ ‐ ۵۹ ۱۵ ± ۳/۸۳ ۱۰۲ ‐ ۶۶ ۳/۹ ± ۸/۸۲ ۵/۱۷۸ – ۵۴ ۸/۱۶± ۷/۸۹ 
۸ ‐ ۶ ۶/۱۲۹‐ ۷/۵۴ ۴/۱۶ ± ۳/۸۸ ۱۰۱ ‐ ۷۸ ۵/۷ ± ۸۸ ۵/۱۲۸‐ ۶۶ ۲/۱۳±۵/۱۰۲ 
۸ ‐ ۷ ۷۹ ‐ ۳۸ ۹ ± ۵/۵۲ ۱۰۲ ‐ ۵۱ ۲/۱۲ ± ۶/۸۰ ۷۵ – ۱/۴۰ ۹ ± ۶/۵۷ 
۹ ‐ ۸ ۵/۷۴ – ۵/۳۳ ۹/۸ ± ۳/۵۰ ۲/۵۹– ۷/۴۰ ۲/۴ ± ۸/۴۷ ۶۸ ‐ ۳۸ ۳/۸ ± ۷/۵۳ 
۱۰ – ۸ ۱/۴۸ – ۵/۲۲ ۵/۶ ± ۵/۳۵ ۴۲ ‐ ۲۶ ۸/۹ ± ۸/۳۳ ۵۶ ‐ ۲۸ ۶ ± ۹/۴۰ 
۱۱ – ۸ ۵/۸۶ ‐ ۴۶ ۵/۱۰ ± ۲/۶۳ ۴/۷۶– ۵/۴۷ ۸/۶ ± ۱/۶۲ ۸۹ ‐ ۴۹ ۲/۹ ± ۷/۷۲ 
۱۰ – ۹ ۱/۸۱ – ۵/۳۹ ۹/۹ ± ۹/۵۹ ۶۷ – ۲/۵۰ ۷/۴ ± ۷/۵۷ ۵./۸۶ ‐ ۴۲ ۱۰ ± ۷/۶۶ 
۱۱ – ۹ ۵/۹۵ ‐ ۴۳ ۵/۱۱ ± ۲/۶۵ ۲/۷۲ ‐ ۵۳ ۳/۵ ± ۷/۶۱ ۹۴ ‐ ۵۲ ۸/۹ ± ۷۳ 
۱۱ – ۱۰ ۵/۴۷– ۲/۲۳ ۶/۵ ± ۳/۳۲ ۳۹ ‐ ۲۴ ۶/۳ ± ۳/۳۱ ۴۵ ‐ ۲۴ ۷/۵ ± ۲/۳۶ 
۱۲ – ۱۰ ۷۳ ‐ ۳۶ ۸ ± ۳/۵۲ ۵۶ ‐ ۳۴ ۵ ± ۷/۴۶ ۵/۷۰ ‐ ۳۹ ۹/۷ ± ۹/۵۳ 
۱۳ – ۱۰ ۵/۸۰ ‐ ۴۵ ۵/۸ ± ۵/۵۸ ۶۷ ‐ ۴۵ ۶/۴ ± ۲/۵۵ ۲/۸۸‐ ۲/۴۱ ۴/۹ ± ۹/۶۲ 
۱۲ – ۱۱ ۵/۵۷ – ۲/۲۷ ۴/۶ ± ۱/۴۰ ۶/۴۵– ۲/۲۶ ۸/۴ ± ۴/۳۶ ۵/۵۵– ۳/۲۷ ۵/۷ ± ۶/۳۹ 
۱۳ – ۱۱ ۵۷ ‐ ۲۴ ۴/۵ ± ۳۳ ۷/۳۴ ‐ ۲۵ ۷/۲ ± ۳/۳۰ ۴۶ – ۵/۲۳ ۷/۵ ± ۱/۳۳ 
۱۳ – ۱۲ ۸/۳۲ – ۴/۱۶ ۷/۳ ± ۹/۲۳ ۱/۲۶– ۱/۱۷ ۳/۲ ± ۱/۲۲ ۷/۳۵ ‐ ۱۸ ۱/۴ ± ۲/۲۴ 

قطر حدقه 
 چشم

۵/۱۶ – ۱۱ ۲/۱ ± ۱۴ ۵/۱۴– ۵/۱۲ ۷/۰ ± ۴/۱۳ ۲۰ ‐ ۱۳ ۴/۱ ± ۷/۱۵ 

فاصله بين دو 
 چشم

۲/۱۶– ۵/۸ ۷/۱ ± ۱۲ ۵/۴۰ – ۲۹ ۸/۰ ± ۷/۱۱ ۱۸ – ۱۰ ۸/۱ ± ۱۳ 



 ۱۳۳        ۱۳۹ تا ۱۲۷ ، از صفحه۱۳۸۶، فروردين ماه ۱، شماره ۶۰نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره 

 

 (ANOVA) نتايج تحليل واريانس يکطرفه  ‐۳جدول 

 :داري سنجي اصالح شده سطوح معني هاي ريخت ويژگي

 * ۰۵/۰P <، ** ۰۱/۰ P <، *** ۰۰۱/۰ P <. 

 F P ويژگي
۲ ‐ ۱ ۳۶۰/۳ * ۰۳۸/۰ 
۳ ‐ ۱ ۲۳۳/۰ ۷۹۳/۰ 
۴ ‐ ۱ ۵۶۴/۲ ۰۸۲/۰ 
۳ ‐ ۲ ۰۰۹/۲ ۱۳۹/۰ 
۴ ‐ ۲ ۲۰۲/۷ ** ۰۰۱/۰ 
۴ ‐ ۳ ۹۱۵/۲ ۰۵۸/۰ 
۵ ‐ ۳ ۷۲۵/۲ ۰۷۰/۰ 
۶ ‐ ۳ ۶۰۶/۱ ۲۰۵/۰ 
۵ ‐ ۴ ۹۳۰/۷ ** ۰۰۱/۰ 
۶ ‐ ۴ ۹۴۱/۱ ۱۴۸/۰ 
۶ ‐ ۵ ۶۳۳/۱۴ *** ۰۰۰/۰
۷ ‐ ۵ ۷۶۵/۱ ۱۷۶/۰ 
۸ ‐ ۵ ۵۶۹/۱ ۲۱۳/۰ 
۷ ‐ ۶ ۴۴۳/۴ * ۰۱۴/۰ 
۸ ‐ ۶ ۰۶۷/۱ ۳۸۴/۰ 
۸ ‐ ۷ ۷۸۴/۲۸۸*** ۰۰۰/۰
۹ – ۸ ۸۳۳/۱۰ *** ۰۰۰/۰
۱۰ – ۸ ۱۸۱/۱ ۳۱۱/۰ 
۱۱ – ۸ ۳۵۸/۰ ۷۰۰/۰ 
۱۰ ‐ ۹ ۴۷۰/۱ ۲۳۴/۰ 
۱۱ – ۹ ۴۳۲/۱ ۲۴۳/۰ 
۱۱ – ۱۰ ۹۸۰/۰ ۳۷۸/۰ 
۱۲ – ۱۰ ۵۵۸/۱۶ *** ۰۰۰/۰
۱۳ ‐ ۱۰ ۵۷۷/۴ * ۰۱۲/۰ 
۱۲ – ۱۱ ۹۴۶/۱۵ *** ۰۰۰/۰
۱۳ – ۱۱ ۶۹۰/۵ ** ۰۰۴/۰ 
۱۳ – ۱۲ ۷۹۳/۱۱ *** ۰۰۰/۰

۰۰۰/۰ *** ۹۸۲/۱۵ قطر حدقه چشم
۶۵۳/۰ ۴۲۸/۰ ن دو چشميفاصله ب  

 

 

 

 سنجي و توابع   همبستگي بين متغيرهاي ريخت‐۴جدول 

  ز کننده متماي

 ويژگي
تابع 

 ۱تشخيص 
تابع 

 ۲تشخيص 
۸ ‐ ۷ ۸۵۹ /۰ ۱۹۵/۰ 
۶ ‐ ۳ ۲۰۰/۰ ۱۸۸/۰ 
۷ ‐ ۵ ۱۳۴/۰‐ ۰۱۳/۰ 
۸ ‐ ۶ ۱۳۰/۰ ۰۵۳/۰‐ 
۷ ‐ ۶ ۱۱۶/۰ ۰۶۷/۰ 
۵ ‐ ۳ ۱۰۹/۰ ۰۴۲/۰‐ 
۱۱ – ۹ ۱۰۳/۰‐ ۰۰۲/۰‐ 
۱۰ ‐ ۸ ۰۸۱/۰‐ ۰۳۰/۰‐ 
۹ ‐ ۸ ۰۲۶/۰‐ ۵۸۰/۰ 
۱۳ ‐ ۱۲ ۰۵۷/۰‐ ۵۷۸/۰ 
۶ ‐ ۵ ۱۴۴/۰ ۵۶۵/۰ 

 ‐۵۰۸/۰ ۱۴۲/۰ قطر حدقه چشم
۱۲‐ ۱۱ ۰۳۹/۰‐ ۴۸۹/۰ 
۱۲ ‐ ۱۰ ۰۳۳/۰‐ ۴۸۶/۰ 
۱۳ ‐ ۱۰ ۰۵۵/۰ ۳۷۳/۰ 
۱۱ ‐ ۱۰ ۰۴۲/۰ ۳۵۷/۰ 
۵ ‐ ۴ ۱۴۵/۰‐ ۳۵۴/۰ 
۶ ‐ ۴ ۰۱۹/۰ ۳۲۱/۰ 
۸ ‐ ۵ ۰۸۸/۰ ۲۴۲/۰ 
۱۳ ‐ ۱۱ ۰۴۷/۰ ۲۰۵/۰ 
۳ ‐ ۱ ۰۰۴/۰‐ ۱۹۴/۰ 
۱۱ ‐ ۸ ۰۱۴/۰ ۱۸۶/۰ 
۱۰ ‐ ۹ ۰۵۹/۰‐ ۱۳۷/۰ 
۴ ‐ ۲ ۰۳۷/۰ ۱۳۳/۰ 
۳ ‐ ۲ ۰۶۰/۰ ۱۱۶/۰ 
۴ ‐ ۳ ۰۵۰/۰‐ ۱۱۵/۰ 
۴ ‐ ۱ ۰۵۳/۰‐ ۰۸۳/۰ 
۲ ‐ ۱ ۰۷۶/۰ ۰۸۳/۰ 
ن دو يفاصله ب
 چشم

۰۳۰/۰ ۰۳۷/۰ 
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  خزرياي غرب دريها آب در سنجي ريخت يها ويژگي ي خود برايت اصلي سوف در جمعيح افراد ماهي صحي طبقه بند‐۵جدول 

 منطقه
سواحل غرب 

 النيگ
سواحل شرق 

 النيگ
مجموع يتاالب انزل

 ۶۸ ۱۳ ۰ ۵۵ النيسواحل غرب گ
 ۱۶ ۰ ۱۵ ۱ الن يسواحل شرق گ
 ۳۱ ۲۵ ۰ ۶ يتاالب انزل
 ۱۰۰ ۱/۱۹ ۰ ۹/۸۰ النيسواحل غرب گ
 ۱۰۰ ۰ ۸/۹۳ ۳/۶ النيسواحل شرق گ
 ۱۰۰ ۶/۸۰ ۰ ۴/۱۹ يتاالب انزل

تعداد
 
 
درصد
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  خزرياي غرب دريها آب سوف در ي ماهسنجي ريخت يها ويژگي ي برا۲ و ۱ز کننده ي  نمودار حاصل از توابع متما‐۳ شکل

 

 بحث 

 بايد  ، بر منابعيت مسئوالنه و منطقيري اعمال مدمنظور به

 برداري بهره که مورد ي از ماهاي ه گونيتيساختار جمع
 ،)قين تحقي سوف در ايمانند ماه (گيرد مي قرار يتجار

ل در ين دليبه هم). ۲۳(رد ي قرار گيق و بررسيمورد تحق
 از يکي سوف که ي ماهيتي ساختار جمعتحقيقن يا

ر آن ي خزر بوده و ذخاياي دريان استخوانين ماهيتر زشاربا
 خزر و ياي دريراني ايها آب در ،افته استيشدت کاهش ب

ستم ي سيشناس ختي ريها ويژگي با استفاده از ،يتاالب انزل
 . شد يتراس بررس

 ۱۳طرفه نشان داد کـه      کيانس  يل وار يج حاصل از تحل   ينتا
ـ  ي در ب  سنجي  ريخت يژگي و ۲۹ از   يژگيو  يرا دا ،هـا   هن نمون

 بتنسـ  بـه    دهنده وجود تنوع      بود که نشان   دار  معنيتفاوت  
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ـ  ي در ب  يپي فنوت زياد ات تحقيقـ شـتر   يدر ب . سـت  هـا   هن نمون
ا يـ   درصـد   ۸۰ اندازه بدن ممکـن اسـت      عامل سنجي  ريخت

 شـده   گيـري   انـدازه  يرهاين متغ يرات ب ييشتر در وجود تغ   يب
 طرفـه کيانس  يـ از آنجا که آزمـون وار     ). ۲۶(ر گذار باشد    يتأث

 اصــالح شــده صــورت ســنجي ريخــت يهــا ويژگــيدربــاره 
 نشان دهنده اخـتالف     يدار  معني هر گونه اختالف     ،رفتيپذ

 دار  معنيوجود اختالف   .  نه در اندازه آنها    استدر شکل بدن    
 ،۱۲ تـا    ۱۰ يهـا  ن لندمارک يشده ب   گيري  اندازهدر فواصل   

ستم تراس ي س۱۳ تا ۱۲   و۱۳ تا ۱۱ ،۱۲ تا ۱۱ ،۱۳ تا ۱۰
 سـوف   ي ماه يدهنده وجود اختالف در شکل ساقه دم       ننشا

 . استبررسیدر مناطق مورد 
 يشناسـ  سـت ي ز يهـا   ويژگـي  بررسیدر  ) ۱۹۹۷(ف  ي يقل
 يهـا   ويژگـي  خـزر،    يايـ  در ي و جنـوب   يانيان حوضه م  يماه

  و   بررسـی  ي سـوف را بـه روش سـنت        ي  مـاه   سنجي  ريخت
 را  ي داغسـتان و حسـن قلـ       ،ت  قـزل آغـاج     يـ  جمع ۳وجود  

عنوان کرد کـه در     ) ۱۹۸۱(ن کازانچف   يهمچن. دکرگزارش  
ت يـ  دو جمع  ي سـوف دارا   ي خزر مـاه   ياي در يحوضه شمال 

 .  است ولگا و اورال يها هکامالً مجزا در رودخان
ره يمتغ ل چنديک تحليکننده که  زيل تابع متمايج تحلينتا
  سوف در مناطق موردير ماهي نشان داد که ذخا،است

سوف سواحل شرق . م جدا هستند از هيادي تا حد زبررسی
ت سواحل غرب ي از دو جمعياديار زي بسمقدارالن به يگ
ت ي دو جمعکه حالي در هدشز ي متمايالن و تاالب انزليگ

تر  کي به هم نزديالن و تاالب انزليسوف سواحل غرب گ
 يشناس ختي ريها وجود آمدن تفاوت ه علل بهيتوج. بودند
 به. ار دشوار استي بساني مختلف ماهيها تين جمعيدر ب

کنش   تحت کنترل و  در هميختي ريها ويژگي یطور کل
 و ۱۷،۱۹ ،۱۶(باشند  يم کي و ژنتيطيط محيدو عامل شرا

 يه تکامل ماهي در خالل دوران اوليطي محيها ويژگي). ۲۲
ت ي حساسيطيط محي و افراد نسبت به شرااستغالب 

ه يران اول که در دويانيماهبه طور معمول . دارنديشتريب
 يختي از لحاظ ر،نددار ي مشابهيطيط محي شرايزندگ

که  ي هنگام،گري دياز سو). ۱۶( دارند يت مشابهيوضع
ن امکان ي ا،ردي قرار گيدي جديطي در اوضاع محيماه

 در آن رخ بسرعت يشناس ختيرات رييوجود دارد که تغ
 ). ۱۷(دهد 

Poulet يها ويژگي ي، در بررس)۲۰۰۴( و همکاران 
 ي مختلف دلتايها  سوف در بخشي ماهيشناس تخير

ت متفاوت از ي وجود دو جمع، کشور فرانسه١رودخانه رن
را  ل آنيص داده و دلين دلتا تشخي سوف را در ايماه
از آنجا که . اند  دانستهي مانند شوريطيط متفاوت محيشرا
ز ي و نداردن يريآب ش ي خزر آب لب شور و تاالب انزليايدر

ن دو ين گونه شکارگر در اي ااي هيط تغذيشرامتفاوت بودن 
 ياني ماهي نبودن نوع و فراوانيکي به لحاظ يستم آبياکوس

ن يان سوف اي جدا بودن ماه،ندشو يکه شکار قرار م
 سوف در يد ماهيغالب ص. ه استيمناطق از هم قابل توج

شتر در سواحل بندر ي بيالن به علت فراوانيسواحل غرب گ
 مهاجرت تواند ميل آن يکه دل) ۴ (ردگي مي صورت يانزل

 ي به سواحل انزليشده از تاالب انزل ان سوف رهايبچه ماه
ن آنها يريان به آب شين ماهيشتر ايل بيل تمايباشد و به دل

ز يق نين تحقيدر ا. مانند ي مي باقيدر همان سواحل انزل
الن از منطقه ي مربوط به سواحل غرب گيها هشتر نمونيب

توان  ي ممسئلهن اي  هدست آمد که با توجه ب ه بيبندر انزل
الن و يت سوف سواحل غرب گيتر بودن دو جمع کينزد

 . آنها دانستيد مثلي بودن منشأ توليکي را در يتاالب انزل
الن ي گي و شرقيان سوف سواحل غربياما جدا بودن ماه
 يلي چه دل،برند ميا به سر ي دريستيط زيکه هر دو در شرا

 ته باشد؟ داشتواند مي
Turan وجود آمدن  ل بهي از داليکي) ۲۰۰۴( و همکاران

ان را در متفاوت بودن ي ماهيسنج ختياختالفات ر
جه جدا بودن منشأ آنها ي و در نتيزير تخم   يبسترها
ز در ين) Stamenkovic) ۱۹۹۶ و Cetkovic .اند هدانست
 سوف در رودخانه ي ماهيشناس ختير يها  تفاوتيبررس

                                                 
‐۱  Rhone 
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ص ين منطقه تشخيت مجزا را در ايد چهار جمعدانوب وجو
جه مناطق ين اختالف نه در نتاي  ه و عنوان کردند کدادند
 ديل تفاوت در منشأ تولي جدا از هم، بلکه به دلييايجغراف
 .  آنهاستيلمث

ان سوف ياستنباط کرد که ماه توان ي ممذکوراز مطالب 
ر يان حاصل از تکثيالن ممکن است ماهيسواحل شرق گ

وجود   بهاي ه جداگانيمثل ديستگاه تولي نبوده و از زيمصنوع
درود که پر ي رودخانه سف،گري دياز سو. آمده باشند

 خزر ياي درين رودخانه حوضه جنوبيتر ن و مهميتر آب
 و مصب می شود خزرياياشهر وارد دري در بندر ک،است
ن سواحل ين مصب که مابيا. دهد مي تشکيل درود رايسف
ل وارد کردن ي به دل، استالن قرار گرفتهيق گ و شريانزل
 ياين به دريريز آب شيوژن و ني از مواد بايمير عظيمقاد
 آب ييايميکوشيزيط فير در شرايي سبب تغتواند مي ،خزر
ل ي از داليکيد يالن شود و شاي گيا در سواحل شرقيدر

ن يالن همي گي و شرقيان سوف سواحل غربياختالف ماه
د که از کرعنوان ) ۱۹۹۷(ف ي ين قليهمچن.  باشدمسئله

 از ي خزر برخيايشمال به جنوب و از غرب به شرق در
 فاصله ، طول پوزه، شامل طول سريشناس ختي ريها هنشان

 و ي پشتيها هنه بدن و طول باليشي ارتفاع ب،ين چشميب
 يها ه نشان، کاهش و بر عکساي هطور قانونمندان  بهيمخرج

 و ي شکميها هن باليفاصله ب،ي طول باله دممانندگر يد
 سوف ينکه ماهاي  هبا توجه ب. دابي يش مي افزااي هنيس

ر از سواحل غرب و شرق ي خزر به غياي دريرانيسواحل ا
 و يعبدالملک (دشو ميافت يگر يندرت در مناطق دالن بيگ

 سوف بر ين ماهين مورفوکالييامکان تع،)۱۳۸۳ ،همکاران
 .   ف وجود نداردي يه قليه نظرياپ

 تراس را در اي هستم شبکي بالقوه سيي حاضر تواناتحقيق
ن ي ا،در واقع.  سوف نشان دادي ماهيها تي جمعييشناسا
 ي بدن ماهي از شکل کلي  اطالعات کاملها گيري اندازه

 .ساختسوف را فراهم 
 ي سوف سواحل جنوبيها تي که جمعشود ميشنهاد يپ
 يز بررسي نيکينت از نظر تنوع ژي خزر و تاالب انزليايدر

 و يشناس ستين علم زان به محققيهمچن. شوند
 که در دشو ميه ي در کشورمان توصيک ماهيستماتيس

 تراس گيري اندازهستم يان از سي ماهسنجي ريختمطالعات 
 . استفاده کنندي سنتيها  روشيبه جا
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Abstract 
The population structure of pikeperch Sander lucioperca living in the southern waters of Caspian Sea 

was studied using the truss network system. Samples were collected from the main fishing areas of this 
species in Iranian shores of Caspian Sea (Western and Eastern shores of Gilan) and also the Anzali 
Wetland. Truss distance as well as eye diameter and interorbital width of 27 samples were measured. 
Univariate analysis (One-way ANOVA) of 13 characteristics among the samples showed significant 
differences with varying degrees that showed relatively high phenotypic diversity in the Sander 
lucioperca population in the three zones of sampling. Plotting discriminant functions 1 and 2 revealed 
that the pikeperch of eastern Guilan shore is highly different from the populations found in the western 
shore and the Anzali Wetland, while the samples from the western Guilan and the Anzali Wetland 
showed greater similarity. The average of correct assignment of individuals into their original samples 
was 82.6%.  
 
Key words: Pikeperch, Sander lucioperca, Truss system, Caspian Sea, Anzali wetland 
 

 

 
 
 
 
 

 
E-mail: akbarzadeh@ut.ac.ir , Fax: 0261-2245908 Tel: 0261-2245908 * Corresponding author:  

 


