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 پژوهشی
 چکیده 

از   1395از تیر تا خرداد    Alburnoides cf. tabarestanensisنمونه ماهی خیاطه  95در این مطالعه تعداد 

تحت بررسی   صفت شمارشی نهسنجی و صفت ریخت 36چشمه صید گردید. آباد و یلگل، زاو، تیلهای زرینرودخانه 

های استاندارد شده به منظور تعیین اختالف در بین جمعیت های مورد مطالعه با استفاده از آنالیز تجزیه  داده گرفت.قرار 

های  ( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در نتایج بدست آمده به کمک روش تجزیه به مولفهPCAهای اصلی )به مولفه 

های  و تعدادی از ویژگی شودرودخانه، تا حدودی جدایی دیده میهای ریخت سنجی ماهی خیاطه چهار در ویژگی اصلی

های شمارشی این ماهی در چهار رودخانه مورد مطالعه، بسیار  ماهی خیاطه جدا قرار گرفته است. اما ویژگی سنجیریخت

 . های شمارشی آنها نسبتا باال بودبه هم نزدیک بوده است و همچنین میزان همپوشانی در ویژگی
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 مقدمه

های متفاوتی های مختلف یک گونه روشهر حوضه آبریز ممکن است دارای چند جمعیت از یک گونه باشد. برای شناسایی جمعیت

بررسیی خووصییاا  .(Jouladeh Roudbar et al., 2015بررسیی صیفاا اندازشیی و شمارشیی اسیت )وجود دارد که یکیی از آنهیا 

بندی ماهیان، تعییین تنیو  شناسی رشد و نمو تلقی شده و در ردهمورفومتریک و مریستیک به عنوان پایه و اساس مطالعاا زیست

شناسیی افیراد و تنیو  بیین اساس خووصیاا ریخت ها برهای مختلف، تفکیک جمعیتشناسی در افراد جمعیتهای ریختویژگی

ها )صفاا مورفومتریک و مریستیک( بر روی ماهییان و . با مطالعه این ویژگی (YeaminHossain et al., 2009) ای کاربرد داردگونه

تیوان در آورد و ییا مییهای شاخص برای شناسایی یک جمعیت را به دسیت توان تعدادی از ویژگیهای آماری میکارگیری روشبه

 . (Turan,1999)های طبیعی استفاده نمود ها و تشخیص انوا  دورگههای ماهیان، تفکیک گونهشناسی جمعیتآرایه

تیوان تعیدادی از صیفاا آماری می های گیری و صفاا قابل شمارش هر یک از ماهیان و به کارگیری روش با مطالعه صفاا قابل اندازه 

 شیل
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 .(Wooton,1991) مورفولوژیکی شاخص یک جمعیت را به دست آورد

برداری صنعتی هایی که در مرکز بهرهپذیری آنها به خووص برای گونههای یک گونه در سطح جمعیتی و تنو مطالعه جامع ویژگی

های آبی و نوعی ذخایر جمعیتی در شرایط کنونی اکوسیستمها و یا به گیرند، امکان درک بهتر و بیشتر از وضعیت جمعیتقرار می

-پذیری فنوتیپی، سازگاریشناسی ممکن است نتیجه انعطافنماید. تنو  ریختهمچنین تقابل بین گونه و اکوسیستم را فراهم می

ها و شناسی بین گونهف ریختای، تغییراا خووصیاا اکولوژیکی و یا رابطه متقابل هر یک از این فرآیندها باشد. اختالهای منطقه

های ایزوله و دور از هم نتیجه سازگاری به های همزیست، اغلب به عنوان تکامل جهت پرهیز از رقابت و در جمعیتیا جمعیت

 .(Nicieza, 1995)گردد ای تفسیر میشرایط منطقه 

 هامواد و روش

چشمه خارج از فول رسیدگی جنسی صید گردید. به آباد و یلتیلگل، زاو، های زریناز رودخانه نمونه ماهی خیاطه 95تعداد 

  0/ 01صفت شمارشی( با استفاده از کولیس دیجیتال با دقت  9سنجی و صفت ریخت 36شناسی )صفت ریخت 45منظور مطالعه 

مارش شدند. برای هر ش 10همچنین صفاا شمارشی با استفاده از استریومیکروسکوپ با بزرگنمایی  متر اندازه گیری شدند. سانتی 

 طرفهمقایسه انجام شد. از آنالیز واریانس یک t یک از صفاا، میانگین و ضریب تغییراا محاسبه و بین مناطق بوسیله آزمون

(ANOVAو برای مقایسه میانگین ،).ها از آزمون دانکن استفاده شد 

به منظور اصالح خطای Beacham   (1985) توسط معادلهسنجی قبل از تجزیه و تحلیل توسط رابطه ارائه شده های ریختداده

 .ناشی از رشد آلومتریک استاندارد شدند
 

𝑀𝑡 = 𝑀0(
𝐿𝑏

𝐿0
) 

 : در این رابطه

Mt =مقادیر استاندارد شده برای هر صفت در هر نمونه 

0M =گیری شده هر صفتمقدار اندازه 

L =مناطقها در همه میانگین طول استاندارد برای کل نمونه 

0L =طول استاندارد هر نمونه 

b =0 ضریب رگرسیون بینLog M 0 وLog L برای هر منطقه بوورا مجزا 

ها به محاسبه گردید و مقایسه میانگین( ANOVA) اختالفاا احتمالی برای هر یک از صفاا با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه

 . (Mamuris et al., 1998 )وسیله آزمون دانکن هم تست شد

. ( نیز قرار گرفتندMANOVA/CVA) تحلیل متغیرهای کانونی(، PCA) های اصلیجمعیت مورد مطالعه تحت تحلیل مولفه

 و رگرسیون منطقی به روش فوروارد: نرخ احتمال با استفاده از فاکتورهای( DFA) همچنین تجزیه و تحلیل تابع جداکننده

با استفاده از جدول  DFA ها استفاده گردید. نتایج حاصل ازتعیین شباهت بین جمعیتبه منظور  PCAاستخراجی از آزمون 

ای براساس مجذور فاصله بندی افراد مورد ارزیابی قرار گرفت. دیاگرام خوشه( بیان ونرخ موفقیت کالسهCross tabulation)تسطیح 
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همچنین پراکنش افراد جمعیت براساس رابطه فاکتورهای  ها واقلیدیسی به روش واردز جهت برآورد رابطه فنوتیپی بین جمعیت 

 .(Mamuris et al., 1998) ها ترسیم گردیداستخراجی اول و دوم جهت برآورد دوری و نزدیکی جمعیت

 جهت برآورد رابطه فنوتیپی طبق معادله زیر محاسبه شد( Mironovski taxonomic distance) متوسط فاصله تاکسونومیکی
 

𝑑𝑖𝑗 = √1/𝑛∑(𝑋𝑘𝑖 − 𝑋𝑘𝑗)2 

 :که در این معادله

dij =متوسط فاصله تاکسونومیکی 

n =تعداد صفاا مورد بررسی  

Xki  وXkjمتوسط مقادیر صفاا =k در نمونه های j و k 

شاخص  μ آنمحاسبه گردید که در ( Zhivotovski diversity index) ای به وسیله معادله ژیووتوفسکیشاخص تنو  بین نمونه    

 باشدتعداد متغیرهای هر صفت می m فراوانی هر متغیر از هر صفت و P تنو  و

 

μ = (√𝑃1 + √𝑃2 +⋯+ √𝑃𝑚) 
 

  :خطای شاخص تنو  نیز بوسیله معادله زیر محاسبه گردید 

𝑆μ = √𝜇(𝑚 − 𝜇)/𝑁 
 

 باشد.تعداد نمونه می N خطای شاخص تنو  و 𝑆μ که در آن:

 شود محاسباتی با سطوح مربوطه در جدول توزیع نرمال مقایسه می U برآورد شده و مقدار Uاختالف بین مناطق بوسیله آزمون     

𝑈 =
|𝜇1 − 𝜇2|

√𝑆𝜇1
2 + 𝑆𝜇2

2
 

 

 نتایج

-صییفاا ریخییت 34هییا نرمییال در نظییر گرفتییه شییدند. میییانگین و انحییراف معیییار بییرای طبییق فرضیییه حیید مرکییزی تمییامی داده

 ایستگاه تعیین گردید. 4صفت شمارشی ماهی خیاطه در  6)میلیمتر( و سنجی 

  جمعیت  بین در مطلق سنجی ریخت صفت 29 دانکن، تست و (ANOVA)  طرفه یک واریانس تحلیل از آمده بدست نتایج مطابق

ارتفا  بدن  بدن، حداقل ارتفا  بدن،حداکثر ارتفا   شامل صفاا این که(. P<0.05)است  دار معنی اختالف دارای مورد مطالعه های

ارتفا  سر از   از ابتدای باله پشتی، عرض بدن از جلو باله مخرجی، عرض بدن پشت باله مخرجی، طول پشتی سر، بیشینه عرض سر،

پشتی، طول پس باله  باله پیش ها، طول پوزه، قطر چشم، طول پس حدقه ای، فاصله بین دو چشم، عرض دهان، طولناحیه چشم 

 بیشترین عرض بدن، عرض کمترین ای،سینه  باله طول مخرجی، باله پیش طول پشتی، طول پیش باله لگنی، طول پس باله لگنی، 

 فاصله و شکمی مخرجی فاصله دمی، ساقه طول دمی، باله طول دمی، باله پایینی لوب دمی، میانی لوب دمی، باله باالیی لوب بدن،

 میباشند. دماغی پیش
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داری های مختلف نشان داد که صفاا شامل دارای اختالف معنیطرفه برای صفاا ریخت سنجی بین جمعیت تجزیه وارینس یک 

 ها مشاهده نگردید.داری بین جمعیتهستند و در بعضی صفاا اختالف معنی

 باله نرم اشعه و پشتی باله نرم بی، اشعهجان روی خط فلس جانبی، خط پایین فلس جانبی، خط باالی فلس شمارشی، صفت شش

 (.P<0.05) دادند نشان را داریاختالف معنی نیز مخرجی و اشعه نرم باله سینه ای

 حوضه گرگانرود های ماهی خیاطهمتر( در جمعیتسنجی )میلیهای ریختویژگی :1جدول 

 گل زرین زاو تیل آباد یل چشمه ویژگی/جمعیت

 میانگین ±انحراف معیار  میانگین ±انحراف معیار  میانگین ±انحراف معیار  میانگین ±انحراف معیار  

TL 53/9 ± 66/57 5/11 ± 48/83 43/9 ±73/66 7/9 ± 11/52 

FL 41/9 ±8/60 19/10  ± 04/77 16/9   ± 22/61 43/10  ± 32/58 

SL 89/8 ± 64/54 56/9 ± 22/69 57/8 ± 37/54 73/11  ± 64/63 

Max BD 14/3 ± 32/14 50/2 ± 32/17 50/2 ± 95/12 91/2 ± 95/12 

Min BD 03/1 ± 30/6 99/1 ± 79/7 13/1 ± 57/5 26/1 ± 54/5 

BD 98/2 ±47/13 28/3 ± 81/15 54/2 ± 94/11 63/2 ± 89/11 

KD 66/2 ± 65/11 18/2 ± 16/15 32/2 ± 54/11 44/2 ± 36/11 

KM 22/1 ± 79/6 15/1 ± 59/8 19/1 ± 59/6 47/1±77/6 

HL 62/1±11/10 51/1 ± 49/13 6/1 ± 02/11 62/1 ± 72/10 

LHL 08/2 ± 86/13 41/2 ± 52/17 40/2 ± 19/14 14/2 ± 29/13 

HW 12/1 ± 39/6 09/1 ± 8/7 71/0 ± 34/6 1/1 ± 15/6 

HD 60/1 ± 69/11 2/2±52/14 92/1 ± 58/11 16/2 ± 42/11 

HM 21/1 ± 45/8 89/1 ± 81/10 32/1 ± 62/8 54/1 ± 28/8 

SnL 6/0 ± 09/4 74/0 ± 84/4 61/0 ± 91/3 68/0 ± 87/3 

ED 48/0 ± 14/4 56/0 ± 02/5 57/0 ± 39/4 57/0 ± 08/4 

Po OrL 95/0 ± 7 27/1 ± 45/8 22/1 ± 65/6 41/1 ± 57/6 

LOW 84/0 ± 02/5 74/0 ± 67/5 77/0 ± 86/4 78/0 ± 72/4 

MW 63/0 ±44/4 65/0 ± 14/5 85/0 ± 7/4 3/1 ± 71/4 

Pr dL 07/4 ± 33/29 41/5 ± 73/37 57/4 ± 81/28 86/5 ± 28 

Po dL 7/3 ± 43/31 07/6 ± 19/40 5/4 ± 44/31 83/6 ± 21/31 

Pr Pell 69/3 ± 99/25 42/4 ± 22/33 68/4 ± 85/25 12/5 ± 16/25 

Po Pell 09/5 ± 06/39 53/7 ± 89/47 32/6 ± 44/39 2/8 ± 49/38 

Pre AL 69/5 ± 03/35 36/6 ± 29/45 8/5 ± 1/35 99/6 ± 16/33 

CPL 94/1 ± 32/10 56/1 ± 61/11 38/5 ± 41/10 1 ± 44/9 

Pr PeCL 75/1 ± 49/14 76/2 ± 1/18 52/2 ± 57/14 72/2 ± 95/13 

Po PeCL 54/7 ± 03/50 67/8 ± 62 08/8 ± 92/48 02/10  ± 68/48 

DFL 98/0 ± 09/7 3/1 ± 75/8 32/1 ± 26/7 74/1 ± 37/7 

DFH 39/1 ± 02/12 46/2±08/16 7/1 ± 9/12 33/2 ± 7/11 

AFL 41/1 ± 78/9 12/2   ± 05/11 74/1 ± 22/9 87/1 ± 39/9 

AFH 78/0 ± 29/7 96/1 ± 17/9 39/1 ± 53/7 46/1 ± 38/7 
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pelFH 3/0 ± 26/2 39/0±29/2 32/0 ± 09/2 34/0 ± 88/1 

pelFH 16/1 ± 05/8 81/1 ± 2/10 48/1 +± 66/8 36/1 ± 93/7 

PecFL 4/0 ± 62/2 38/0 ± 95/2 45/0 ± 5/2 38/0 ± 29/2 

PecFH 9/0 ±37/10 9/1 ± 47/13 03/2 ± 92/10 94/1 ± 46/10 

PVL 81/1 ± 89/11 3/2 ± 14/16 42/2 ± 07/12 79/2 ± 3/12 

VAL 22/2 ± 67/7 6/1 ± 05/9 29/1 ± 64/6 09/2 ± 28/6 

 

 گرگانرود حوضه خیاطه  ماهی هایجمعیت در شمارشی هایویژگی :2جدول 

 گل زرین زاو تیل آباد یل چشمه ویژگی/جمعیت

BRDF 68/0 ± 89/7 49/0 ± 6/8 45/0 ± 73/8 61/0 ± 41/8 

BRPecF 54/1 ± 6/11 18/1 ± 3/12 27/0 ±07/12 62/1 ± 47/11 

BRAF 68/0 ± 21/13 66/0 ± 08/13 53/0 ± 26/13 61/0 ± 13 

LL 01/2 ± 28/41 94/2 ± 34/42 46/2 ± 15/41 57/2 ± 17/41 

Up LL 56/0 ± 78/6 6/0 ± 8 63/0 ± 8 84/0 ± 29/7 

Do LL 54/0 ± 17/4 51/0 ± 47/4 5/0 ± 57/4 33/0 ± 11/4 

 

 در حوضه گرگانرود( A. tabarestanensis)) های ماهی خیاطهشناسی جمعیتفاصله تاکسونومیکی براساس صفات ریخت :3جدول 
 صفات ریخت سنجی )طول استاندارد( صفات ریخت سنجی )طول کل( صفات شمارشی های مورد مطالعهفاصله تاکسونومیکی بین جمعیت

 640/0 805/0 7/0 چشمه و تیل آبادرودخانه یل

 571/0 868/0 6/0 چشمه و زاورودخانه یل

 564/0 778/0 3/0 چشمه زرین گلرودخانه یل

 799/0 936/0 5/0 آباد و زاورودخانه تیل

 883/0 977/0 6/0 آباد و زرین گلرودخانه تیل

  

 آمده وجود به شمارشی فاکتورهاییصفت  6 و سنجیریخت  صفت 34 ترکیب خطی از اصلی هایمولفه  تجزیه روش  از استفاده با

 در عامل آن شرکت ضریب باشد، بیشتر عامل چه میزان واریانس یک هر و دهندمی نشان را  صفاا از ارتباط خاصی هایویژگی که

سنجی بجز ریخترودخانه در بین همه صفاا  4های خواهد بود. نتایج آنالیز واریانس در بین جمعیت  بیشتر نیز هاتفکیک جمعیت 

 نشان رودخانه 4 هایبین جمعیت  در شمارشی صفاا واریانس آنالیز باشد. همچنین نتایجدار میبعضی صفاا دارای اختالف معنی

 برای عاملی تحلیل و تجزیه (.>05/0P) باشنددار میمعنی اختالف دارای یکدیگر با شمارشی صفاا درهمه هاجمعیت  این که داد

 .انتخاب کرد را 1 از بزرگتر ویژه مقادیر با عامل 3 شمارشی،صفاا 

 در حوزه گرگانرود های ماهی خیاطهسنجی جمعیتبرای میانگین صفات ریخت Proximity matrix نتایج تجزیه و تحلیل :4جدول 

 زرین گل زاو تیل آباد یل شمه جمعیت عامل

 525/9 902/24 427/21 0 یل چشمه

 021/10 933/28 0 427/21 تیل آباد

 252/7 0 933/28 902/24 زاو

 0 252/7 021/10 525/9 زرین گل
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 در حوزه گرگانرود های ماهی خیاطهجمعیت شمارشیبرای میانگین صفات  Proximity matrix : نتایج تجزیه و تحلیل5جدول 

 زرین گل زاو تیل آباد یل شمه جمعیت عامل

 608/0 788/0 575/0 0 یل چشمه

 267/0 079/0 0 575/0 تیل آباد

 423/0 0 079/0 788/0 زاو

 0 423/0 267/0 608/0 زرین گل

 

 در حوزه گرگانرود های مختلف ماهی خیاطهفراوانی )%(، میانگین و انحراف معیار در هر یک از صفات شمارشی در جمعیت :6جدول 

 جمعیت
 های نرم باله پشتیشعاع

 انحراف مغیار میانگین
 فراوانی

 7 8 9   

 68/0 89/7 85/17 57/53 57/28 یل چشمه

 49/0 6/8 86/60 13/39 0 تیل آباد

 45/0 73/8 07/73 92/26 0 زاو

 61/0 41/8 05/47 05/47 88/5 زرین گل

 جمعیت
 ایهای نرم باله سینه شعاع

 انحراف مغیار میانگین
 فراوانی

 7 8 9 10 11 12 13 14   

 54/1 60/11 14/7 25 25 85/17 42/21 0 0 57/3 یل چشمه

 18/1 30/12 34/4 82/47 78/34 69/8 0 0 34/4 0 تیل آباد

 27/0 07/12 0 69/7 30/92 0 0 0 0 0 زاو

 62/1 47/11 88/5 76/11 05/47 64/17 88/5 88/5  88/5 زرین گل

 صفت شمارشی
 های نرم باله مخرجیشعاع

 انحراف مغیار میانگین
 فراوانی

   15 14 13 12 جمعیت

 68/0 21/13 57/3 25 71/60 71/10 یل چشمه

 66/0 08/13 0 08/26 52/56 39/17 تیل آباد

 53/0 26/13 0 76/30 38/65 46/38 زاو

 61/0 13 0 64/17 70/64 64/17 زرین گل

صفت 

 شمارشی

 های خط جانبیفلس
 میانگین

انحراف 

 فراوانی مغیار

   51 50 49 48 45 44 43 42 41 40 39 38 جمعیت

 01/2 28/41 0 3/ 57 0 0 0 57/3 57/3 42/21 25 42/ 85 0 0 یل چشمه

 94/2 34/42 0 4/ 34 0 69/8 47/43 34/4 39/17 04/13 47/43 43/ 47 0 0 تیل آباد 
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 46/2 15/41 3/ 84 0 0 0 84/3 0 84/3 23/19 23/19 38/ 46 69/7 84/3 زاو

 57/2 17/41 0 0 5/ 88  88/5  88/5 76/11 76/11 47/ 05 88/5 88/5 زرین گل 

 صفت شمارشی
 باالی خط جانبیهای فلس

 یارعانحراف م میانگین
 فراوانی

   9 8 7 6 5 جمعیت

 56/0 78/6 0 0 71/85 14/7 14/7 یل چشمه

 6/0 8 39/17 21/65 39/17 0 0 تیل آباد

 63/0 8 23/19 53/61 23/19 0 0 زاو

 84/0 29/7 0 05/47 17/41 88/5 88/5 زرین گل

 جمعیت
 های پایین خط جانبیفلس

 یارعانحراف م میانگین
 فراوانی

 3 4 5   

 54/0 17/4 25 85/67 14/7 یل چشمه

 51/0 47/4 82/47 17/52 0 تیل آباد

 5/0 57/4 69/57 30/42 0 زاو

 33/0 11/4 76/11 23/88 0 زرین گل

 

نشان داده شده  21-4گرگانرود در جدول رودخانه حوضه  4های تنو  برای صفت شمارشی برای جمعیت ماهی خیاطه در شاخص

های نرم باله پشتی، شعاعهای نرم است. از لحاظ شاخص تنو  جمعیت خیاطه رودخانه یل چشمه مقادیر باالتری در صفاا شعا 

بی و های روی خط جانهای پایین خط جانبی را دارا بودند. از لحاظ ویژگی فلسهای نرم باله مخرجی و فلسای، شعا باله سینه

های باالی خط جانبی جمعیت رودخانه زرین گل بیشترین تنو  را نشان داد. بطور کلی در محاسبه شاخص تنو  برای صفاا فلس

 مختلف مقادیر متنوعی مشاهده گردید.

 

 های مختلف ماهی خیاطه در حوزه گرگانرودشاخص تنوع صفات شمارشی در جمعیت :7جدول 

 جمعیت/ صفت
های نرم شعاع

 باله پشتی

های نرم شعاع

 ایباله سینه 

های نرم شعاع

 باله مخرجی

های خط فلس

 جانبی

های باالی فلس

 خط جانبی

های پایین  فلس

 خط جانبی

 59/1 ± 28/0 46/1 ± 28/0 2/ 18  ±  0/ 54 1/ 79  ±  0/ 51 2/ 34  ±  0/ 23 1/ 68  ±  0/ 28 یل چشمه

 41/1±18/0 64/1 ± 31/0 2/ 56  ±  0/ 77 1/ 67  ±  0/ 31 1/ 99  ±  0/ 51 1/ 40  ±  0/ 19 تیل آباد

 40/1 ± 17/0 66/1 ± 29/0 2/ 41  ±  0/ 72 1/ 55  ±  0/ 29 1/ 23  ±  0/ 19 1/ 37  ±  0/ 18 زاو

 28/1 ± 23/0 81/1 ± 48/0 58/2 ± 9/0 1/ 64  ±  0/ 36 8/1 ± 74/0 1/ 61  ±  0/ 36 زرین گل
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سنجی ماهی خیاطه چهار رودخانه، تیا های ریختدر ویژگی( PCA) های اصلیدر نتایج بدست آمده به کمک روش تجزیه به مولفه

سنجی ماهی خیاطه جیدا قیرار های ریختدهد تعدادی از ویژگیطور که ابر پراکنش نشان میشود و همانحدودی جدایی دیده می

نزدیک بوده است و همچنین  های شمارشی این ماهی در چهار رودخانه مورد مطالعه، بسیار به هم(. اما ویژگی1گرفته است )شکل 

 (.2های شمارشی آنها نسبتاً باال بود )شکل میزان همپوشانی در ویژگی

 

 

 

 
 

 

 های مختلف خیاطه در حوزه گرگانرودسنجی جمعیت( از صفات ریختPCAهای استخراجی )پراکنش افراد براساس رابطه عامل :1شکل 
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 های مختلف خیاطه در حوزه گرگانرود( از صفات شمارشی جمعیتPCA)های استخراجی پراکنش افراد براساس رابطه عامل :2شکل 

 

و با استفاده از فواصل  WARD ای به روش های مورد مطالعه تجزیه خوشهبندی گونهعالوه بر محاسباا صورا گرفته برای گروه     

 ها انجام شد.بین گونه
 

                  0         5        10        15        20        25 

  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 ┐───────────────────────────────────────────────┬─         یل چشمه   

تیل آباد               ─┘                                               │ 

زاو                      ─────────────┬───────────────────────────────────┘ 

زرین گل               ─────────────┘ 

 از حوزه گرگانرود های مختلف ماهی خیاطهشناسی جمعیتای عاملی صفات ریختدیاگرام تجزیه و تحلیل خوشه :3شکل
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                  0         5        10        15        20        25 

  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 

 ┐─────────────────────┬─   یل چشمه        

 ┐─────────────────────────├                     ┘─       تیل آباد       

 │                         ┘───────────────────────                                            زاو            

 ┘─────────────────────────────────────────────────   زرین گل        

 حوزه گرگانرود از های مختلف ماهی خیاطهای عاملی صفات شمارشی جمعیتدیاگرام تجزیه و تحلیل خوشه :4شکل 

 
 بحث

شناسی ماهی تعریف و شناسایی واحدهای جمعیتی، در دانش زیستهای مرفومتریک و مریستیک با هدف از گذشته مطالعه ویژگی

های یک گونه که شناختی در جمعیتشناختی و ریختهای بومپذیری در ویژگی(. بررسی تنو Tudela, 1999کاربرد داشته است )

های جمعیتی را در ر ویژگیکنند، امکان درک و فهم بهتر تغییراا دهای متفاوا از نظر خووصیاا زیستگاهی زندگی میدر محیط

 (. Kuliev, 1984مقابل تغییراا محیطی فراهم می نماید )

 ی دارا یسنجختیر صفاا یبرخ در مطالعه مورد مناطق در خیاطه یماه که داد نشان کطرفهی انسیوار لیتحل از حاصل جینتا

و  Esmaeilpoor Poode .باشد هانمونه نیب دری پیفنوت یباال نسبتاً تنو  وجود دهندهنشان تواندیم که بودند یداریمعن تفاوا

سنجی و شمارشی ماهی خیاطه را در سه رودخانه تجن، ارس و بابلرود مورد مقایسه قرار دادند ( خووصیاا ریخت2015همکاران )

های ( در ویژگیCVAکانونی )( و آنالیز تجزیه PCAهای اصلی )دست آمده به کمک روش تجزیه به مولفهکه دریافتند در نتایج به

های شمارشی این ماهی در شود اما ویژگیسنجی ماهی خیاطه سه رودخانه تجن، بابلرود و ارس، تا حدودی جدایی دیده میریخت

 های شمارشی آنها بسیار باال بود.سه رودخانه مورد مطالعه، بسیار به هم نزدیک بوده است و همچنین میزان همپوشانی در ویژگی

Haghighy ( تنو  ریختی میان2013و همکاران )رود و لمیر در استان گیالن مورد های کرگانجمعیتی ماهی خیاطه را در رودخانه

درصد تنو  صفاا بین افراد دو  5/47دهنده عامل اصلی نشان 3بررسی قرار دادند که نتایج نشان داد که در مورد صفاا شمارشی 

درصد تنو  صفاا بین افراد دو جمعیت بود که شامل صفاتی  71دهنده عامل نشان 3سنجی ریختجمعیت بود و در مورد صفاا 

ای، طول باله شکمی، ارتفا  ساقه دمی، طول سر، فاصله بین دو چشم و از صفاا نسبی، نظیر ارتفا  باله پشتی، قاعده باله سینه

سر به طول پوزه، طول سر به قطر چشم و طول سر به فاصله دو چشم طول استاندارد به فاصله نوک پوزه تا ابتدای باله پشتی، طول 

 بود.

-های مختلف این جینس در زیسیتگاهشود که گونهدر مجمو ، با توجه به بررسی نتایج مطالعاا مختلف و مقایسه آنها مشخص می

ظیاهری، بسییار سیخت و در برخیی میوارد های مختلف دارای نقاط مشترک بسیاری هستند و تمایز آنها تنها بوسییله مشخویاا 

اند که با مطالعه ویژگی های آنهیا  مشیاهده های مختلفی از این جنس در ایران معرفی شدههای اخیر، گونهغیرممکن است. در سال

ائیه اند و عمال کلید شناسایی مشخوی جهت جداسازی آنهیا ارسنجی و شمارشیشود که دارای تشابهاا بسیاری از لحاظ ریختمی

نشده است. با توجه به موارد ذکر شده لزوم بازنگری در مطالعاا صورا گرفته بر روی این جینس در کشیور، جهیت روشین شیدن 

 .رسدبرخی ابهاماا ضروری به نظر می
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Abstract 

In this study, a total of  95 Alburnoides tabarestanensis were caught in four rivers including Zaringol, 

Tilabad, Zav and Yelcheshme from July to November 2016. 36 morphometric and nine meristic 

characteristics were studied. Standardized data were analyzed using PCA to determine the differences 

between the studied populations. In obtained results using the PCA method from the morphometric 

characteristics of four rivers, there were observed the distinction of populations and some of the 

morphometric characteristics of A. tabarestanensis are separated. But the meristic characteristics of this 

fish in four mentioned rivers very close together, and there was  high overlap in their characteristics. 

Keywords: Sprilin, Morphometric, Meristic, Gorganroad. 
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