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چکیده
شگ ماهیان جنس  Alosaاز لحاظ ظاهری بسیار شبیه به هم بوده و به راحتی نمی توان گونههای آن ها را به لحاظ ریختی از هم تفکیک کرد .در
این مطالعه به منظور بررسی امکان به کارگیری روش ریخت سنجی هندسی خط سیر پیرامونی روی فلس ماهیان به عنوان روشی آسان در شناسایی
سریع گونههای جنس  ،Alosaنمونهگیری از پرههای سواحل پره سر ،انزلی ،رودسر و تنکابن صورت گرفت .سه گونه  A. caspia ،A .braschnikowiو
 A. kessleriدر میان نمونه ها شناسایی شدند .از ماهیان هر گونه ،تعدادی فلس از قسمت کیل شکمی آن ها جدا و عکس برداری صورت گرفت .روش
آنالیز موجک به وسیله بسته  ShapeRدر نرم افزار  Rانجام شد و آنالیز کانونی مختصات اصلی روی ضرایب حاصل از موجک اعمال گردید .همچنین
روش آنالیز فوریه نیز انجام شد و نتایج با آزمون تی دو هتلینگ مورد مقایسه قرار گرفت .در هر دو روش بین اشکال فلس بین هر سه گونه اختالف
نشان داده شد که این اختالف در میان دو گونه  A. braschnikowiو  A. caspiaاز نظر آماری معنی دار بود.
واژگان کلیدی ،Alosa :فلس ،آنالیز موجک ،آنالیز فوریه ،دریای خزر.
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Abstract
The species of the genus Alosa are very similar to each other in terms of morphology and cannot be identified
easily. The present study used geometric morphometric techniques based on outline techniques on scales of
the genus Alosa in the southern Caspian Sea, as the simple methods to identify fishes, on the specimens
collected in the Southern Caspian Sea, i.e. Parehsar, Anzali, Roodsar and Tonekabon. Three species were
found among the samples, i.e. A. braschnikowi, A. caspia and A. kessleri. Some scales from the ventral part of
the body (keel) were removed and photographed. The wavelet analysis was performed using shapeR in the
software R and canonical principal coordinate analysis were then applied on the scores produced by the wavelet
analysis. Also, a Fourier analysis was performed on the outline of the scales followed by pairwise T 2 Hotelling
tests on the coefficients of the Fourier analysis. Our results indicated that there was a significant difference
between A. braschnikowi and A. caspia in shape of the scales.
Keywords: Alosa, Scale, Wavelet analysis, Fourier analysis, Caspian Sea.
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 .1مقدمه
یکییی از اولییین گامرییا بییرای بسیییاری از مطالعییات
اکولوژییییک آگیییاهی از تعیییداد افیییراد ییییک گونیییه در
زیسییتهاه مییورد بررسییی اسییت کییه بییرای اییین منظییور
شناسییایی درسییت گونییه مییورد مطالعییه اهمیییت دارد .در
مطالعییاتی نییون ارزیییابی آخییایر آبزیییان بییه منظییور
بازسییازی آخییایر یییا برربییرداری برینییه از آنرییا نیییز
شناسییایی ماهیییان اولییین مرحلییه مطالعییه اسییت .بییرای
تشییخیگ گونییههییا و یییا جمعیییتهییای یییک گونییه در
زیسییتهاههییای مختلییش روشهییای مختلفییی از جملییه
ریخییتسیینجی وجییود دارد کییه بییرای اینمنظییور از دو
روش اسیییتفاده میگیییردد :سییینتی کیییه بیییر اسیییا
فاصییلههای انییدازهگیییری روی بییدن متمرکییز اسییت و
هندسییی کییه براسییا دادههییای لنییدمارخ و خییط سیییر
پیرامییونی از قبیییل فوریییه 1و موجییک 2اییین کییار صییورت
مییی گیییرد ( .)Verspoor and Jordan, 1989بییرای
این منظیور از روشهیای ژنتیکیی نییز اسیتفاده میشیود
کییه عییالوه بییر هزینییهبییر بییودن ،بییه راحتییی در شییرایط
مییییدانی قابیییل اسیییتفاده نیسیییت .روش دیهیییری کیییه
میتواند مورد اسیتفاده قیرار گییرد ،شناسیایی گونیههیا و
جمعیییتهییای ماهیییان بییا اسییتفاده از فلییس اسییت کییه
روشییی ریرمخییرر ،سییریع و کییمهزینییه محسییور مییی
شییود .فلییسهییای ماهیییان دارای سییاختارهای پوسییتی و
مییواد معییدنی هسییتند و یییک جییزس مرییم از اسییکلت
پوستی به حسار مییآینید .نیو  ،تعیداد ،شیکل و انیدازه
فلییسهییا اعالعییات زیییادی را دربییاره نحییوه زنییدگی
ماهیییان بییرای مییا آشییکار میکنیید ( Schönbörner,
.)Boivin and Baud, 1979
خییییانواده شییییگ ماهیییییان  Clupeidaeدارای 64
جیینس و حییدود  218گونییه انیید ( Nelson, Grande
 .)and Wilson, 2016اییین خییانواده بییه واسییطه صییید
تجییاری اهمیییت بییاریی دارنیید و همچنییین در بسیییاری
از زنجیییره هییای رییقایی نقییا کلیییدی ایفییا میییکننیید.
Fourier

1

علت ایین امیر قابلییت آنریا در ت قییه از زکوپالنکتیونهیا
و فیتوپالنکتییییون هاسییییت و از اییییین رو در آرهییییای
سییاحلی در نیییواحی فراناهنیییده متمرکیییز مییییشیییوند
( .)Cubillos et al., 2001از اییین خییانواده ،جیینس
 Alosaدر دریییییییای خییییییزر ،پیییییینج گونییییییه دارد
Mikhailovskaya,
;1941
Berg,
;1962
(
 )Svetovidov, 1963کییه بییه دلیییل شییباهت ریختییی،
ویژگیییهییای مییرتبط بییا کمییان آبششییی یعنییی تعییداد
خارهای آبششیی بیه عنیوان صیفت تشخیصیی در آنهیا
میییورد اسیییتفاده قیییرار مییییگییییرد ( ;Berg, 1962
.)Whitehead, David and Closs, 2002
فلیس شییگماهییان ریییز و دایییرهای بیوده و رالبییا بیه
راحتیییی مییییریزنییید ( Sattari, Shahsavani and
 .)Shafiei, 2004بییا توجییه بییه مییوارد فییول و بییه دلیییل
اییین کییه بییرای شییگ ماهیییان دریییای خییزر اسییتفاده از
صییفات ظییاهری نمیییتوانیید در شناسییایی دقی ی گونییهها
کییارا باشیید .بنییابراین ،اسییتفاده از روش نییوین ریخییت-
سنجی هندسی روی اجیزا ریزتیر نظییر فلیس بیه عنیوان
روشی آسان و کم هزینیه بیرای شناسیایی سیریع گونیه-
هییای جیینس  Alosaمیییتوانیید از موضییوعات تحقیقییی
جالیییب باشییید .بیییرای بررسییییرای مورفولوژییییک نیییرم
افزارهای متعددی وجیود دارنید کیه بیه عیور رایهیان در
دسترسییند .از جملییه آنرییا بسییته  ShapeRدر نییرم افییزار
 Rاسیت کیه امکیان جمییعآوری و سینجا آسیان شییکل
و دادههای آن را فراهم میکند.
اییین بسییته بییرای مطالعییه تنییو شییکل اتولیییت در
ماهیان عراحی شده اسیت ،امیا بیرای مطالعیه هیر شیکل
دو بعییدی (ماننیید فلییس) میییتوانیید مییورد اسییتفاده قییرار
گییرد .خروجیی ایین بسیته بیه صیورت ضیرایب مسیتقل
فوریه یا موجک مییتوانید بیه عیور مسیتقیم وارد عییش
گسییتردهای از بسییتههییای آمییاری در برنامییه  Rشییود و
بییرای مطالعییه مقایسییهای بییین جمعیییتهییا و گونییههییا
کیییاربرد داشیییته باشییید ( Libungan and Palsson,
 .)2015گرنییه روش فوریییه در خییط سیییر پیرامییونی
Wavelet
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یییک ابییزار قدرتمنیید بییرای آنییالیز شییکلهییای بیولوژیییک
اسییت ،امییا بییه کییار بییردن آن شییامل ننییدین روش
پیچیییده هماننیید پییردازش تصییویر ،ابییت حیید فاصییلهییا،
اشتقال آنیالیز توصییفی و آنیالیز ننید مت ییرهی دادههیا
میییباشیید .بییرای اییین منظییور نییرمافییزار  Shapeبییرای
ارزیابی شکلهیای زیسیتی بیر پاییه روش فورییه توسیعه
یافتییه اسییت .نییرم افییزار نیییاز بییه نصییب نداشییته و بییرای
اسییتخراک کیید زنجیییری و انجییام محاسییبه روی کیید
اسییتخراک شییده بکییار مییی رود .در هییر مرحلییه نتیجییه
فعالیت انجام شیده ،می ال کیدهای اسیتخراک شیده بیرای
هییر نمونییه نشییان داده میشییود .اییین نییرم افییزار بییا
عکسییرای یییا عم ی  24بیییت کییار میکنیید و کییار بییا آن
نسبتا ساده است.
ایییین نیییرمافیییزار بیییه ترتییییب شیییامل نریییار
 PrinComp ،ChainCoder ،Chc2Nefو
برنامیییییییه
 Printبییرای ارزیییابی عکییسهییای دیجیتییالی ،اسییتخراک
خییط سیییر پیرامییونی در روش فوریییه ،آنییالیز تجزیییه
مولفییههییای اصییلی و مشییاهده ت ییییرات شییکلی ایجییاد
شده است (.)Iwata and Ukai, 2002

اسییییتفاده از فلییییس بییییرای تمییییایز سییییه گونییییه
 A. caspia ،A. braschnikowiو  A. kessleriبییییییییا از
آنییالیز موجییک و روشهییای خییط سیییر پیرامییونی فوریییه
به اجیرا درآمید .در روش هندسیی خیط سییر پیرامیونی،
دو تکنیییک آنییالیز موجییک توسییط بسییته  ShapeRدر
نرمافیزار  Rو آنیالیز فورییه در نیرمافیزار  Shapeاسیتفاده
شیید .بییرای آنییالیز موجییک از بسییته  shapeRاسییتفاده
شیید کییه اسییتفاده از اییین بسییته نیازمنیید آمییاده سییازی
تصییاویر در پوشییه هییای مجییرا در کییامویوتر بییا روشییی
خییاا اسییت .همچنییین بییه کیید نویسییی در  Rنیییاز
میباشیید .جزکیییات آمییاده سییازی تصییاویر در لیبونهییان و
پالسون ( )2015اراکه شده است.

 .2مواد و روش ها
نمونهگییری از ماهییان صیید شیده توسیط پیرههیای
سییاحلی پییره سییر ،انزلییی ،رودسییر و تنکییابن صییورت
گرفت ( شیکل  .)1نمونیهگییری در ایین ایسیتهاههیا کیه
فاصییلهای ننییدین کیلییومتری داشییتند بییا توجییه بییه
وجییود نمونییه در آنهییا صییورت گرفییت .از هییر مییاهی
فلسییی از قسییمت کیییل شییکمی جییدا و بییرای قییو
برنداشییتن بییین دو رم ت بیییت ودر زمینییه مشییکی بییا
دوربییین دیجیتیییال سیییونی بییا وضیییو  8مهاپیکسیییل
عکس گرفته شد.
با توجه بیه فقیدان شیکل مشیخگ در فلیس ماهییان
روشهییای موجییک و خییط سیییر پیرامییونی3فوریییه مییی-
توانیید ابییزار مناسییبی بییرای ننییین تحقیقییی باشیید .بییا
توجییه مطالییب فییول ،اییین مطالعییه بییا هییدف امکییان
Outline

3

شکل -1موقعیت جغرافیایی ایستگاههای نمونه-
برداری.

روی ضییرایب حاصییل از موجییک ،آنییالیز واریییانس
یییک عرفییه انجییام شیید تییا اخییتالف معنیییدار بییین سییه
گونییه بررسییی شییود .همچنییین آنییالیز کییانونی مختصییات
اصییلی4بییر روی ضییرایب اعمییال شیید تییا بییا اسییتفاده از
گیییراف اخیییتالف بیییین سیییه گونیییه بررسیییی شیییود
( .)Libungan and Palsson, 2015بیییرای آنیییالیز
Canonical coordinate analysis

4
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فورییییه ،ابتیییدا بیییا اسیییتفاده از نیییرم افیییزار
 Converter Plusعکییسهییا بییه فرمییت BMP 24bit
تبییدیل شییدند .سییوس از برنامییه  Chain Coderجرییت
استخراک حدفاصل نمونیههیا از عکیس و ابیت آن هیا بیه
صییورت کییدهای زنجیییره ای اسییتفاده شیید .ورودی اییین
برنامییه عکییس تمییام رنهییی بییا فرمییت ) 24bit (*.bmpو
خروجیییی آن بیییه صیییورت فاییییل )chaincode (*.chc
بییود .خروجییی را میییتییوان توسییط برنامییه ChcViewer
مشاهده کیرد .بعید از آن از برنامیه  Chc2Nefجریت بیه
دسییت آوردن خییط سیییر پیرامییونی اسییتفاده شیید .اییین
برنامییه خییط سیییر پیرامییونی نرمییال شییده را از اعالعییات
کییدهای زنجیییره ای بییه دسییت میییآورد .فرمییت فایییل
ورودی به ایین نیرم افیزار بیه صیورت فاییل chaincode
) (* .chcو خروجیی نیرم افیزار بیه صیورت فاییل EFD
) (* .nefبییود .خروجییی را میییتییوان توسییط برنامییه
 NefViewerمشییاهده کییرد .پییس از بییه دسییت آوردن
خییط سیییر پیرامییونی فوریییه نرمییال شییده ،جرییت آنییالیز
تجزییییه مولفیییههیییای اصیییلی از برنامیییه PrintComp
اسییتفاده شیید .آنییالیز  PCAانجییام شییده اییین برنامییه بییر
Image

پایه میاتریس وارییانس-کووارییانس ضیرایب عمیل میی-
کند نه بیر پاییهی میاتریس همبسیتهی زییرا ضیرایب بیا
واریییانس و کوواریییانس کونییک بییرای توضییی ت ییییرات
شییکلی مشییاهده شییده اهمیییت ننییدانی ندارنیید .ورودی
اییین برنامیه بییه صییورت فایییل ) (*.nefو خروجییی آن بییه
صییورت فایییل ) (*.pcsدر فرمییت  textاسییت .سییوس از
برنامییه  PrintPrintجرییت مشییاهده ت ییییرات شییکلی
ایجییاد شییده اسییتفاده شیید .در نرایییت بییا MANOVA
کییه روی  7مولفییه اصییلی اسییتخراک شییده اعمییال شیید،
وجود اختالف معنییدار بیین سیه گونیه بررسیی شید .از
آزمییون تییی دو هتلینییگ بییه عنییوان  posthocاسییتفاده
شیید و بییرای کییاها احتمییال خطییای نییو اول ناشییی از
تورم این خطا از تصحی بونفرونی برره گرفته شد.

 .3نتایج
نتایج آنالیز در بسیییته  ShapeRروی شیییکل فلس در
شکل  2نشان داده شده است .میانهین شکل فلس در سه
گونییه  A. caspia ،A. braschnikowiو  A. kessleriبییا
رنگهای متفاوت نشان داده شدهاند.

شکل  -2مقایسه شکل فلس سه گونه .حروف  Br ،Keو  Caمربوط به سه گونه  A. branschnikowi ،A. kessleriو A. caspia
است.

تعداد سیییطو موجک و همچنین تعداد هارمونیرا در
شییکل  3ارایه شییده اسییت که  5سییط موجک و 12

هارمونیک برای آنالیز فوریه به دست آمد.
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شکل  -3تعداد برینه سطو موجک و تعداد هارمونیها در آنالیز فوریه.

مقایسه شکل فلسهای سه گونه ،A. kessleri
 A. braschnikowiو  A. caspiaبا استفاده از آنالیز
واریانس روی ضرایب موجک اختالف معنیداری بین گونه-
ها مشاهده شد (جدول  .)1ضرایب حاصل از آنالیز موجک
برای گونه  A. caspiaبیشترین تفاوت را با سایر گونهها
نشان داد (شکل  .)4آنالیز  PCAروی ضرایب فوریه
مشخگ نمود که هفت  PCاول باید نهه داشته شوند.
میانهین این  PCها به همراه دو برابر انحراف معیار آنها
در شکل  5نشان داده شده است.
جدول  -1آنالیز واریانس صورت گرفته بر روی ضرایب
حاصل از موجک برای بررسی اختالف بین سه گونه A.
 A. braschnikowi ،kessleriو A. caspia .
شکل  -4آنالیز کانونی مختصات اصلی که روی ضرایب حاصل از
موجک (هر حرف کونک نمره مربوط به هر نمونه را نشان داده است.
 K ،Bو  Cنمرات برای هر یک از سه گونه است .حروف  Br ،Keو Ca
مقدار میانهین کانونی را برای سه گونه ،A. kessleri
 A. braschnikowiو  A. caspiaنشان میدهد).

تفاوت معنی داری بین نمرات حاصل از  PCAوجود داشت.
و آزمون مربع تی دو هتلینگ که به صورت دو به دو بین
امتیاز گونه ها انجام گردید (مقدار احتمال خطای نو اول

Df

Variance

F

)Pr(>F

گونه

2

0/13427

2/0747

0/0282

باقیمانده

58

1/87684

پس از تصحی بونفرونی  0/017است ،از این رو بر اسا
آنالیز فوریه بین گونه  A. brascnikowiو A. caspia
اختالف معنیداری وجود دارد ( جدول .) 3تفاوت معنی

شناسایی گونههای جنس  Alosaبا استفاده از فلس
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داری بین نمرات حاصل از  PCAوجود داشت و آزمون
مربع تی دو هتلینگ که به صورت دو به دو بین امتیاز
گونه ها انجام گردید (مقدار احتمال خطای نو اول پس از
تصحی بونفرونی  0/017است ،از این رو بر اسا آنالیز

فوریه بین گونه  A. brascnikowiو  A. caspiaاختالف
معنیداری وجود دارد؛ جدول .)3

شکل  -5میانگین  PCها به همراه دو برابر انحراف معیار آنها.

آزمون  MANOVAبر روی نمرات حاصل از مولفه های
جدول  -2نتایج حاصل از  MANOVAبر روی نمرات حاصل از PCA

Df

گونه

2

باقیمانده

59

Pillai

0/387

Appr
ox. F

Nu
m
Df

Den
Df

)Pr(>F

1/85

14

108

0/039

اصلی حاصل از  PCAدر جدول  2اراکه شده است.
جدول  -3نتایج آزمون تی دو هتلینگ که بصورت دو به دو بین
گونه ها انجام گردید .مقدار خطای نوع اول با توجه به تعداد سه آزمون برابر
است با  0/05تقسیم بر 0/017 = 3

A. caspia vs
A. kessleri

A. brascnikowi
vs A. kessleri

Test stat:
0.98772
Numerator
df: 7
Denominato
r df: 30
P-value:
0.4587

Test stat:
1.7006
Numerator df:
7
Denominator
df: 40
P-value:
0.1366

A. caspia vs
A. brascnikow
i
Test stat:
4.7582
Numerator df:
7
Denominator
df: 30
P-value:
0.001089

 .4بحث ونتیجه گیری
برای حفاظت از ماهیان دریایی به مطالعه روی جوامع

مختلش نیاز است .نمونه برداری از جوامع به منظور تعیین

322

شاخگ های زیستی آنرا در بسیاری از مطالعات ارزیابی
آخایر امری ضروی است .در همین راستا شناسایی گونه
های مورد مطالعه گام اول ننین مطالعاتی است .گروه
مرمی از ماهیان اقتصادی شمال ایران شگ ماهیان هستند.
شگ ماهیان جنس  Alosaاز لحاظ ظاهری بسیار شبیه
به هم اند و نمیتوان گونههای آن را به لحاظ ریختی به
آسانی یکدیهر تفکیک نمود (.)Dadashi et al., 2019
در این ماهیان شمارش خارهای آبششی آنها برای
تشخیگ گونه و زیرگونه مورد استفاده قرار میگیرد.
از این رو تحقی حاضر با هدف امکان استفاده از روشی
ریرمخرر و آسان برای شناسایی آنها انجام شد .در این
مطالعه از دو روش محاسباتی فوریه و موجک استفاده شد.
مطالعات نندانی در مورد استفاده از شکلِ فلس ماهی برای
شناسایی آن موجود نیست .از میان معدود مطالعات انجام
شده میتوان به عباعبایی و همکاران ( )2013و منصوری
خواجه و همکاران ( )2017اشاره داشت .در این مطالعات
از لندمارخ گقاری روی فلس و استفاده از آنالیز مولفه های
اصلی و آنالیز مختصات کانونی برره گرفته شده است.
نتایج حاصل از مطالعه حاضر حاکی از وجود اختالف
در دو روش محاسباتی مورد استفاده بود .در آنالیز کانونی
مختصات اصلی که روی ضرایب موجک انجام شد ،گونه
 A. kessleriشباهت بیشتری به A. braschnikowi
نشان داد ،در حالی که در روش فوریه و براسا آزمون
مربع تی دو هتلینگ گونه  A. kessleriبیشتر نزدیک به
گونه  A. caspiaبود .البته در هر دو آزمون بیشترین
تفاوت معنیدار بین گونههای  A. braschnikowiو
 A. caspiaبه دست آمد .این مساله مشکل بودن تفکیک
این سه گونه بر اسا شکل فلس را نشان میدهد و اینکه
نو روش مورد استفاده میتواند در نتیجه نرایی تاایرگقار
باشد .در مطالعه حاضر تفکیک گونه در ابتدا بر اسا
شمارش تعداد خارهای آبششی و بر اسا مطالعات قبلی
انجام شد (Abbasi et al., 2020; Mouludi -
 ،)Saleh et al., 2020اما رزم است صحت سنجی این
روش مورد بررسی بیشتر قرار گیرد ،م ال تشخیگ گونهها
بر اسا بررسی ژنتیکی صورت گرفته تا استفاده از
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خارهای آبششی تایید گردد.
در عرصه بین المللی نیز مطالعات اندکی در ارتباط با
تفکیک جوامع ماهی با استفاده از شکل فلس وجود دارد.
مطالعات صورت گرفته بیشتر برای مقایسه روشرا
( )Watkinson and Gillis, 2005یا امکان سنجی
استفاده از شکل فلس برای تفکیک جوامع اند ( Poulet
et al., 2005; Ibanez, Cowx and O’Higgins,
 .)2009مطالعات تاییدی در کنار مطالعات مورفولوژیک در
آنرا دیده نمیشود که میتواند ناشی از شناسایی آسان
گونههای مورد مطالعه در مقایسه با شگ ماهیان مطالعۀ
حاضر باشد .عدم وجود مطالعات مورفولوژیک جدید در
مورد مورفولوژی فلس از عدم تشخیگ آن به عنوان یک
روش مطمئن و ساده حکایت دارد و اک ر همان معدود
مطالعات صورت گرفته به بیا از دو دهه قبل باز میگردد.
در مطالعه حاضر ،نتایج آنالیزهای موجک و فوریه روی
اشکال فلس ماهیان  ،Alosaوجود اختالف در شکل فلس
سه گونه را نشان داد که البته این تفاوت تنرا بین دو گونه
 A. braschnikowiو  A. caspiaمعنیدار بود و تفاوت
شکل فلس گرنه میان گونه  A. kessleriبا دو گونه دیهر
دیده شد ،اما از نظر آماری معنیدار نبود .اگر خارهای
آبششی به درستی تفکیک گونه ها را نشان دهند ،امکان
شناسایی و تفکیک تمام گونههای جنس  Alosaدر دریای
خزر با استفاده از شکل فلس امکان ندارد و این روش
صددرصد کارآمد نیست .در مطالعهای روی فلسهای
دایرهای خانواده کوورماهیان توسط  Tabatabaeiو
همکاران ( ، )2013مشخگ گردید که فلس هر گونه دارای
الهوی شکلی منحصر به فردی است که میتواند به عنوان
کلید شناسایی در نظر گرفته شود .همچنین نتایج مطالعه
 Ibanezو همکاران ( )2007روی تفاوتهای شکلی فلس-
های شانهای کفال ماهیان جرت شناسایی جنس ،گونه و
آخایر آنها بر اسا روش ریختسنجی هندسی نشان داد
که بیشترین تمایز شکل فلسها میان جنسها و گونه ها
وجود دارد و تفاوت شکل فلس در میان جنسها و گونهها
شاهدی بر زمینه ژنتیکی آنهاست .ژنتیکی بودن شکل
فلس و منحصر بفرد بودن آن برای گونه های مختلش نیاز
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 ولی برای، مناسب تشخیگ داده شدAlosa گونه از جنس
 هر.دیهر گونههای این جنس در دریای خزر مناسب نیست
نند این روش میتواند برای تشخیگ گونه های جنس
 اما تعداد نمونههای بیشتر ممکن است، بکار رودAlosa
 در ضمن.به نتایج صحی و قابل اعتمادتر منجر شود
روشهای مورد استفاده در این تحقی برای اولین بار در
مورد فلس این ماهیان مورد استفاده قرار گرفتند که برای
گونه های دیهر دریایی نیز می تواند مورد آزمایا قرار
.گیرند

 با استفاده از فلسAlosa شناسایی گونههای جنس

به صحت سنجی بیشتر روش استفاده از خارهای آبششی
 مقایسه مطالعه حاضر با سایر مطالعات.را گوشزد مینماید
اشاره به این دارد که درصد موفقیت استفاده از فلس در
تاکسونرای مختلش ماهی میتواند متفاوت باشد و هر نند
 اما در برخی،در برخی ماهیان نندان قوی عمل نمی نماید
دیهر میتواند ابزار مفید و قابل اعمینانی برای تفکیک
.جوامع باشد
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