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   Barilus mesopotamicusسنجی و شمارشی ماهیهاي ریختصفتاي بررسی مقایسه
 ي سیمره، چنگوله و سیاه گاو استان ایالمهارودخانهدر 

 

  2دوستصابر وطنو  1رودبار آرش جوالده*

  لوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري،عارشد شیالت، دانشگاه کارشناسیه آموختدانش1
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابلاستادیار 2

  10/12/1393 تاریخ پذیرش:؛  21/4/1393 تاریخ دریافت: 
 

  1چکیده
شناسی، حفاظت شناسی، رفتارجمله بوم هاي آبی از بسیاري جهات ازسازگانمطالعه ماهیان در بوم

در پاییز  حائز اهمیت است. در همین راستا هاآني از ذخایر و پرورش برداربهرهیریت منابع آبی، و مد
بررسی  در استان ایالم مورد مطالعه و  Barilius mesopotamicusساختار جمعیتی ماهی 1391سال 

) و سـیاه 20 (نمونـه نمونه)، چنگولـه 34( نمونه ماهی از رودخانه سیمره 69 این منظورقرار گرفت. به
وسـیله کـولیس دیجیتـال سنجی بهصفت ریخت 29وسیله الکتروشوکر صید گردید. ) به15 (نمونه گاو

سـنجی قبـل از هاي ریخـتوسیله لوپ چشمی شمرده شد. صفتصفت شمارشی به 7یري و گاندازه
هـت هـا اسـتاندارد شـدند. جتحلیل به جهت کاهش خطاي حاصل از رشد ناهمسـان نمونـه و یهتجز

) و PCA( اصـلی يهاتحلیل مؤلفـهها تحت ی، نمونهموردبررسي هاگروهبررسی اختالف ریختی بین 
 دهندهنشـان عامـل 9سـنجی هاي ریختقرار گرفتند. در مورد صفت) CVA( تحلیل متغیرهاي کانونی

درصد تنـوع  1/74حدود  دهندهنشان عامل 2هاي شمارشی درصد تنوع و در مورد صفت 7/73 حدود
هـاي مـورد صفت شمارشی در بـین جمعیـت 4سنجی و صفت ریخت 10بین افراد سه جمعیت بود. 

ي اصـلی و هامؤلفـه. روش تجزیـه بـه )>05/0P( دار بـا یکـدیگر بودنـدیمعنمطالعه داراي اختالف 
در  Barilius mesopotamicusهـاي یتجمعهمپوشـانی نسـبی  با وجودمتغیرهاي کانونی نشان داد 
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ي سیمره و چنگوله جمعیت رودخانه سیاه گاو در جایگاهی مجزا قرار دارد. در این مطالعـه هارودخانه
هاي سیمره رودخانه سیاه گاو را از رودخانه یتجمعی توانستند خوببهو شمارشی  هاي اندازشیصفت

 و چنگوله تفکیک بنماید.
  

  ه، رودخانه چنگوله، سیاه گاو، رودخانه سیمرBarilius mesopotamicusاندازشی،  کلیدي: هايواژه
  

  مقدمه
سـزایی شناسـی مـاهی از اهمیـت بـهیستزدر دانـش  شـناختیاز گذشته تاکنون مطالعات ریخت

 يهاگونـه جداسازي و ديبنرده مختلف، هايیتجمع بررسی در وسیعی کاربردو  برخوردار بوده است
هـا ، مـاهیشدهشناخته دارمهرهي هاوهگردیگر  برخالف ).1994(باکوم،  داشته است یکدیگر از ماهیان

دهد تا نسبت به می هاآنانعطاف ریختی ماهیان این اجازه را به  .اندیک اجتماع ناهمگن را تشکیل داده
تغییرات فیزیولوژیکی و رفتـاري دهنـد کـه خـود باعـث تغییـرات  صورتبهتغییرات محیطی پاسخی 

ها آثار تغییرات محیطـی را بـه حـداقل ستفاده از این صفتشده و با ا هاآنیدمثلی و بقا در تول ریختی،
  .)2006؛ توران و همکاران، 2000(توران،  رساندمی

خانواده قـرار  28و  جنس 104که در  شدهگزارشگونه ماهی  202ي داخلی کشور ایران هاآبدر 
گونـه  93 بـا) Cyprinidae )Ostariophysi:Cypriniformesگیرنـد کـه در ایـن میـان خـانواده می

یکی از  Danioninae ).2013(کد،  دهدهاي داخلی ایران را تشکیل میین خانواده ماهیان آبتربزرگ
در جهــان  در سرتاســرگونـه را  200حــدود  کـه باشــدیم Cyprinidaeي هـاخانوادهین زیــر تـرمهم
اره آفریقـا تـا ي شیرین بـوده و داراي پـراکنش وسـیعی از قـهاآبگیرد، ماهیان این گروه ساکن یبرم

ی از جنسنیز  Barilius )1991(هوس،  باشندنواحی شرقی آسیا (شامل جزایر فیلیپین و اندونزي) می
شود. پـراکنش عمـده ایـن جـنس از کشـور گونه را شامل می 25است که  Danioninaeزیر خانواده 

گونـه از ایـن جـنس یک باشد، در حوضه آبریز دجله و فرات و کشور ما نیز تنهاپاکستان تا تایلند می
اي بـا گونه Barilius mesopotamicus ).2013(کد،  وجود دارد  Barilius mesopotamicusبانام

 1داراي ). 2011(لیائو و همکاران،  متر استیلیم 51جثه کوچک است که همواره داراي طول کمتر از 
حـال ینا بـال سر است، درصد طو 10جفت سبیلک بر روي فک باالیی هستند که طول آن در حدود 

محـدود و در کشـور ایـران فقـط در  نسـبتاًگونـه ینای قابل رویت هستند، جمعیـت سختبهها سبیلک
  ).2013(کد،  شودي حوضه آبریز دجله یافت میهارودخانه
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ــار و همکــاران،  ــتصــفات ریخــت) 2014(رودب ــوزهشــناختی جمعی ــور پ  regiumدار هــاي کپ
Chondrostoma،  تگاه متفاوت درحوضه آبریز دجله مورد مطالعه قرار داد. بر طبق نتـایج ایس 8را در

 داریداراي تفاوت معن مناطق مطالعه شدهویژگی شمارشی در بین  10 سنجی وویژگی ریخت 27ها آن
 در و تنـوع صـفات درصد 1/63 دهندهنشان عامل 7 سنجیهاي ریختویژگی همچنین )<05/0P( بود

ها متفاوت بودن شرایط آن بود. افراد بین تنوع صفات 5/64 دهندهنشان عامل 3 یهاي شمارشمورد ویژگی
  ها ذکر نمودند.بین جمعیت شناختیصفات ریختعنوان مهمترین عامل اختالف زیستگاهی را به

در  Barilius mesopotamicusهاي یتجمعشناختی هاي ریختصفتي بر روي امطالعهتاکنون 
هــدف از ایــن مطالعــه بررســی و مقایســه ســاختار جمعیتــی گونــه  نــابراینبایــران صــورت نگرفتــه 

B.mesopotamicus هاي مناسـب بـراي صفتهاي اندازشی و شمارشی جهت تعیین به کمک صفت
 باشد.ي سیمره، سیاه گاو و چنگوله واقع در استان ایالم میهارودخانهدر  هایتجمعتفکیک 

  
  هامواد و روش

حوضـه آبریـز دجلـه شـامل  مختلـف اکوسیسـتم آبـی 3 از 1391سال  در همطالع این انجام براي
 يبردارنمونههاي جغرافیایی مشخص یتموقعرودخانه سیمره، رودخانه چنگوله و رودخانه سیاه گاو با 

 300تـا  200 ولتـاژ بـا الکتروشـوکر دستگاه وسیلهماهی به يهامونه. ن)1(شکل  )1شد (جدول  انجام
 محلـول در بالفاصله ) و15 و سیاه گاو نمونه 20 نمونه نمونه، چنگوله 34 سیمرهصید (رودخانه  ولت

وسـیله بـه هانمونـهپـس از تـوزین  .شـد منتقل آزمایشگاه به بررسی براي و یتتثب درصد 10 فرمالین
استاندارد،  چنگالی، طول کل، طول طول اندازشی شامل صفت 29گرم،  01/0ترازوي دیجیتال با دقت 

سـر،  پشتی، طول پس باله پشتی، طول باله پیش مخرجی، طول پس باله باله مخرجی، طول پیش طول
 بالـه چشـم، طـول چشـمی، قطـر پس چشمی، طول پیش سر، طول پس سر، طول سر، ارتفاع عرض

شـکمی،  بالـه اي، طولینهس باله مخرجی، طول باله مخرجی، ارتفاع باله پشتی، طول باله پشتی، ارتفاع
و  ايینهس باله بین مخرجی، فاصله و ايینهس باله بین بدن، فاصله ارتفاع ترینیشببدن،  عارتفا کمترین

طول چشـمی  دمی، ارتفاع چشم، ساقه دمی، طول باله مخرجی، طول و شکمی باله بین شکمی، فاصله
، 2(شـکل  شـد یريگانـدازه متـریلیم 01/0 دقت با دیجیتال کولیس وسیله به پشتی، طول پشتی دمی

 آمـده دسـتهبـ يهـاداده اندازشـی، يهاداده آلومتریک رشد از ناشی حذف خطاي دلیلبه ).2دول ج
 شدند. استاندارد )1985( بکام توسطشده ارائه) 1( فرمول توسط
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Mt = M (L / L0)b                                                                                (1) 
(t):M (0)هر صفت، استانداردشده  مقادیرM: شده مشاهدهصفت  طول، L: براي استاندارد طول میانگین 

 و  MLog(0) بین رگرسیونی ضریب :bو  نمونه هر استاندارد طول :L(0) مناطق، همه براي و نمونه کل

(0)Log L باشد.منطقه می هر براي  
  

شی و شمارشـی مطـابق روش وان هاي اندازصفتییرات کلیه تغمیانگین، انحراف معیار و ضریب 
  ) محاسبه شد.1978والن (

)2(  
  

C.Vp ،2: ضریب تغییراتS 2: واریانس ویژگی مورد مطالعه وX مربع میانگین همان ویژگی مورد مطالعه :  
  

  
 مخرجی، باله سخت شعاع پشتی،باله نرم شعاع پشتی،باله سخت شعاع شامل شمارشی هفت صفت

 تعـداد و جـانبی خـط باالي يهافلس تعداد جانبی، خط ي رويهافلس ادتعد مخرجی، باله نرم شعاع
 یک هر در مطالعه مورد هايیتجمع بین اختالف تعیین گردید براي شمارش جانبی یرخطز يهافلس

 دانکن استفاده آزمونها از یانگینم) و براي مقایسه ANOVA( طرفهیک واریانس آنالیز از ها،از صفت
ي شمارشی جهت بررسی اختالف ریختـی هادادهاندازشی و  شدهاصالحهاي یريگهاندازهمچنین  .شد

) و Principal Component Analysis( اصـلی يهاتحلیـل مؤلفـهی تحـت موردبررسي هاگروهبین 
هـاي آمـاري در ایـن یلتحلاجراي تجزیـه  .قرار گرفت MANOVA/CVA تحلیل متغیرهاي کانونی

  انجام شد. Excel 2013و  SPSS Ver21 ،Ver2.17c PASTهاي افزارنرممطالعه با 
  

  ي در حوضه آبریز دجلهبردارنمونههاي یستگاهانام و مختصات جغرافیایی  -1جدول 
  عرض جغرافیایی  طول جغرافیایی  نام ایستگاه  ردیف

 33° 10´ 22" 47° 25´ 25"  سیمرهرودخانه   1

 32°51´52" 47°42'04"  رودخانه سیاه گاو  2

 32°02´39" 46°34'26"  نه چنگولهرودخا  3
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  يبردارنمونههاي یستگاهاموقعیت جغرافیایی  -1شکل 
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  B.mesopotamicusهاي اندازشی روي بدن ماهی یري صفتگاندازهمحل  -2شکل 

  
  B.mesopotamicusهاي اندازشی ماهی صفت -2 جدول

  صفت  فاصله  صفت  فاصله
 طول پایه باله پشتی  6- 15 طول کل 1- 2

 طول باله مخرجی  5- 16 طول چنگالی 1- 3

 مخرجی باله طول پایه  5- 17 طول استاندارد 1- 4

 ايطول باله سینه  18- 19 طول پیش مخرجی 1- 5

 طول باله شکمی  19- 20  پس مخرجی  2- 5

 کمترین ارتفاع بدن  22- 23 طول پیش پشتی 1- 6

 ترین ارتفاع بدنبیش  6- 20 طول پس پشتی 2- 6

 اي و مخرجیفاصله بین باله سینه  5- 18 طول سر 1- 7

 اي شکمیفاصله بین باله سینه  18- 20 ارتفاع سر 8- 9

 فاصله بین باله شکمی و مخرجی  5- 20 طول پس سر 1- 8

 طول باله دمی  2- 4 طول پیش چشمی 1- 10

 طول ساقه دمی  4- 17 طول پس چشمی 7- 11

  پشتی -فاصله چشمی  6- 24 قطر چشم 10- 11
  دمی - فاصله پشتی 4- 6 ارتفاع چشم 12- 13
    طول باله پشتی  6- 14
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  نتایج
 شـدهاصالح سـنجیریخت هايصفت دانکن براي آزمون و طرفهیک واریانس بررسی نتایج تحلیل

بود  داریمعناختالف  داراي هاجمعیت بین در شده یريگاندازه صفت 29صفت از بین  10 که داد نشان
)05/0P<(  جدول)طـول پـس سـر، طـول  ارتفاع سـر، ي مورد مطالعه، طول سر،هاصفت). در بین 3

اي ینهسـچشمی و عرض چشم، طول پایه باله پشتی، ارتفاع باله مخرجی، طول چشمی، طول پسپیش
 7از  ).>05/0P(دار بـود یمعنـهـاي مـورد داراي اخـتالف یتجمعاي مخرجی در بین ینهسشکمی و 

هاي شعاع نرم باله مخرجی، تعداد فلس روي خط جانبی، تعـداد ردیـف صفت 4هاي شمارشی صفت
دار یمعنها داراي اختالف یتجمعیرخط جانبی در برخی زفلس باالي خط جانبی، تعداد ردیف فلس 

  .)4(جدول ) >05/0P(بود 
  

 هايصـفت دانکـن بـراي آزمـونطرفـه و متر) و نتایج آنالیز واریانس یک(میلی معیار انحراف و میانگین -3جدول 
  باشد)کمینه می -(اعداد داخل پرانتز بیشینه Barilius mesopotamicus ماهی سنجیریخت

 P میانگین کلی سیاه گاوهرودخانه  رودخانه چنگوله  رودخانه سیمره  صفت

 طول کل
58±8/1 

(42/1-73/5) 
61/4±8/4 

(40/1-69/8) 
59/7±4/8 

(52/5-69/6) 
59/4±7/6 

(40/1-73/5) - 

 طول چنگالی
53±7/3 

(39-65/8) 
56/2±7/7 

(36/5-64/3) 
54/1±4/2 

(48/5-62/5) 
54/2±6/9 

(36/5-65/8) - 

 طول استاندارد
48/8±6/8 

(35/1-61/2) 
51/9±7/2 

(32/9-59/6) 
49/8±3/8 

(44/8-57/3) 
49/9±6/5 

(32/9-61/2) - 

 طول پیش مخرجی
31/3±4/6 

(23/1-39/7) 
33/4±4/9 

(21/1-40/2) 
31/8±2/5 

(29/3-38/1) 
32±4/3 

(21/1-40/2) 860/0  

 طول پس مخرجی
19/3±2/9 

(13/9-24/3) 
19/7±2/9 

(13/1-23/9) 
20/1±2/4 

(15/9-24/1) 
19/6±2/8 

(13/1-24/3) 055/0  

 طول پیش پشتی
28±4/2 

(20/2-38/7) 
29/6±4/1 

(18/8-35/3) 
28/3±2 

(25-31/9) 
28/5±3/8 

(18/8-38/7) 659/0  

 طول پس پشتی
25±3/6 

(17/6-31/6) 
25/9±3/5 

(17/5-30/1) 
25/2±3 

(20/5-29/8) 
25/3±3/4 

(17/5-31/6) 609/0  
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  -3جدول ادامه 
 P میانگین کلی سیاه گاوهرودخانه  رودخانه چنگوله  رودخانه سیمره  صفت

 طول سر
11/2 ±1/3b 

(8/2-13/4) 

12/2 ±1/7b 

(7/9-14/6) 

13/3 ±1/1a 

(11/5-15/4) 

12±1/6 

(7/9-15/4) 
000/0  

 ارتفاع سر
7/5 ±0/9c 

(5/7-9/4) 

8/4 ±1/2b 

(5/4-9/6) 

8/6 ±0/4a 

(7/8-9/4) 

8±1 

(5/4-9/6) 
000/0  

 طول پس سر
9/3 ±0/9c 

(6/85-10/8) 

10/2 ±1/2b 

(7/2-11/6) 

11 ±0/9a 

(9/7-12/6) 

9/9±1/2 

(6/8-12/6) 
000/0  

 طول پیش چشمی
2/6 ±0/3a 

(1/8-3/3) 

2/7 ±0/4b 

(1/9-3/4) 

3/2 ±0/5b 

(2/4-4/2) 

2/7±0/4 

(1/8-4/2) 
000/0  

 طول پس چشمی
5/9 ±0/94c 

(3/7-7/2) 

6/6 ±1/05b 

(4/1-7/9) 

7 ±0/5a 

(6/1-7/9) 

6/3±1 

(3/7-7/9) 
000/0  

 قطر چشم
3 ±0/3c 

(2/4-3/9) 

3/4 ±0/4b 

(2/1-4) 

3/5 ±0/2a 

(3-4) 

3/2±0/4 

2/1-4) 
000/0  

 طول پایه باله پشتی
6/4 ±1/2b 

(4/4-9/3) 

7/1 ±1/2ab 

(4/3-8/5) 

7/3 ±0/6a 

(6-8/3) 

6/8±1/1 

(4/3-9/3) 
029/0  

 ارتفاع باله پشتی
5/8±1 

(4-7/4) 

6/4±1/1 

(3/5-7/5) 

6/2±0/9 

(5/1-8/9) 

6±1 

(3/5-8/9) 
405/0  

 طول پایه باله مخرجی
6/8±1/1 

(4/7-8/) 

7/4±1/1 

(5/2-8/6) 

7±0/5 

(6/1-7/9) 

7±1 

(4/7-8/9) 
885/0  

  ارتفاع باله مخرجی
7/9 ±1/4b 

(5/3-10/3) 

8/8 ±1/5ab 

(5-10/8) 

8/6 ±0/7a 

(7/5-9/9) 

8/3±1/3 

(5-10/8) 
019/0  

 يانهیسطول باله 
9/3±1/6 

(5/4-12/6) 

9/8±1/7 

(5/2-11/7) 

9/9±1/1 

(7/1-11/7) 

9/6±1/5 

(5/2-12/6) 
300/0  

 طول باله شکمی
5/9±0/9 

(3/7-7/7) 

6/6±1 

(4/4-7/6) 

6/3±0/5 

(5/2-7/3) 

6/2±0/9 

(3/7-7/7) 
105/0  

 کمترین عرض بدن
4/3±0/7 

(3-5/6) 

4/5±0/6 

(3-5/6) 

4/2±0/4 

(3/3-5) 

4/4±0/6 

(3-5/6) 
133/0  
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  -3جدول ادامه 
 P میانگین کلی سیاه گاوهرودخانه  رودخانه چنگوله  رودخانه سیمره  صفت

 بیشترین عرض بدن
9/9±1/9 

(6/5-12/9) 

10/6±2 

(4/6-13/1) 

9/9±0/8 

(8/7-11/6) 

10/1±1/8 

(4/6-13/1) 
430/0  

 اي مخرجیطول سینه
20/1±3a 

(14/1-25/3) 

21/3±3/4a 

(13/2-26/2) 

18/6±1/5b 

(16/4-21/9) 

20/1±3 

(13/2-26/2) 
000/0  

 اي شکمیطول سینه
12/5±1/9a 

(7/7-16/1) 

13±2/1a 

(8/1-16) 

11/2±1b 

(9/7-14/1) 

12/4±1/9 

(7/7-16/1) 
000/0  

 طول شکمی مخرجی
7/9±1/4 

(5/1-10/2) 

8/7±1/5 

(5/3-11/4) 

7/8±0/8 

(6/8-10/3) 

8/1±1/3 

(5/1-11/4) 
211/0  

 دمی باله طول
12/7±2/2 

(8/5-15/8) 

12/9±2/3 

(8/7-16/5) 

13/2±1/4 

(10/2-15/6) 

12/9±2/1 

(8/5-16/5) 
289/0  

 دمی ساقه طول
8/7±1/5 

(6/1-12) 

8/8±1/6 

(5/6-13) 

8/5±1/1 

(6/2-10/6) 

8/7±1/5 

(5/6-13) 
130/0  

 ارتفاع چشم
3/1±0/3 

(2/4-3/7) 

3/2±0/4 

(2-3/9) 

3/2±0/2 

(2/8-3/6) 

3/1±0/3 

(2-3/9) 
588/0  

 طول چشمی پشتی
23/9±3/4 

(17/3-30/2) 

25/5±3/8 

(15/7-30) 

23/7±1/7 

(20/8-27/3) 

24/3±3/3 

(15/7-30/2) 
062/0  

 طول پشتی دمی
20/9±3/8 

( 41 /7-30/2) 

21/2±2/8 

(13/8-24/2) 

20/5±1/8 

(17/5-24/2) 

20/9±3/2 

(13/8-30/2) 
041/0  

 وزن
1/3±0/6 

(0/46-2/6) 

1/5±0/6 

(0/4-2/5) 

1/1±0/1 

(0/8-1/5) 

1/3±0/5 

(0/4-2/6) 
026/0  

pC.V  4/9تغییراتضریب   6/11  1/9   -  - 
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 هايصـفت دانکـن بـراي آزمـونطرفـه و یز واریانس یکمتر) و نتایج آنال(میلی معیار انحراف و میانگین -4 جدول
  باشد)یمکمینه  -(اعداد داخل پرانتز بیشینه Barilius mesopotamicus ماهی شمارشی

سیاه گاوهرودخانه  رودخانه چنگوله رودخانه سیمره صفت  P کلیه مناطق 

 شعاع سخت باله پشتی
3±0 

)3-3(  
3±0 

)3-3(  
3±0 

)3-3(  
3±0 

)3-3(   - 

 رم باله پشتیشعاع ن
7/98±0/4 

)9-7(  
7/42±0/5 

)8-7(  
7±0 

)7-7(  
7/74±0/5 

)9-7(  000/0  

 شعاع سخت باله مخرجی
3±0 

)3-3(  
3±0 

)3-3(  
3±0 

)3-3(  
3±0 

)3-3(   - 

 شعاع نرم باله مخرجی
12/1±0/3a 

)13-12(  

11/7±0/7a 

)13-11(  

11/3±0/5b 

)12-11(  

11/9±0/5 

)13-11(  
000/0  

 تعداد فلس روي خط جانبی
46/3±0/7b 

)50-46(  

47/5±1/3b 

)49-46(  

48/6±0/5a 

)49-48(  

46/8±1/2 

)50-46(  
000/0  

 ردیف فلس باالي خط جانبی
7/9±0/2a 

)8-7(  

7/6±0/5a 

)9-7(  

7±0b 

)7-7(  

7/7±0/4 

)9-7(  
000/0  

 جانبی رخطیزردیف فلس 
3±0/1a 

)4-3(  

3/1±0/3a 

)4-3(  

3/3±0/5b 

)4-3(  

3±0/2 

)4-3(  
263/0  

pC.V  4/6 تغییراتضریب   2/6  3/5   -  - 

  
را انتخـاب  1از  تـربزرگعامل با مقادیر ویژه  9هاي اندازشی، صفتتحلیل عاملی براي  و یهتجز

). در مورد عامل اول دو صفت طول سر، 4باشد (جدول ها میصفتدرصد تنوع  73/73کرده که شامل 
ر عامل دوم طول پس مخرجی، طول پس پشتی، طول باله دمی، ارتفاع سر، طول پس سر، قطر چشم، د

عامل سوم ارتفاع باله پشتی، عامل چهارم طول شکمی مخرجی، عامل پنجم طول باله مخرجی، ارتفاع 
باله مخرجی، عامل ششم بیشترین عرض بدن، عامل هفتم ارتفاع چشم، عامل هشتم طول پس پشتی و 

  .بودند 7/0از  تربزرگریب عاملی اي داراي ضینهسعامل نهم طول باله 
را انتخـاب  1از  تـربزرگعامل با مقادیر ویژه  2هاي شمارشی، صفتتحلیل عاملی براي  و یهتجز

هاي شعاع صفت). در مورد عامل اول 4باشد (جدول هاي میصفتدرصد تنوع  73/74 کرده که شامل
لس باالي خـط جـانبی و در عامـل دوم نرم باله مخرجی، تعداد فلس روي خط جانبی، تعداد ردیف ف

  .بودند 7/0از  تربزرگیرخط جانبی واجد ضریب عاملی زتعداد ردیف فلس 
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هاي اندازشـی صـفت PCAي اول و دوم آزمـون هـاعاملها بـر اسـاس یتجمعي انقطهپراکنش 
ونـه گیچههمپوشانی نسبی بـا یکـدیگر  با وجودهاي رودخانه سیمره و چنگوله یتجمعدهد یمنشان 

 قـرارمجـزا  صـورتبهرودخانـه ي ایـن هانمونـهسـیاه گـاو ندارنـد و  رودخانههمپوشانی با جمعیت 
 .اندگرفته

  

  
  

رودخانه چنگوله
         

رودخانه سیاه گاو
       

رودخانه سیمره
  

در  Barilius mesopotamicusگونـه  اندازشـی هـايصفت  PCAنآزموبر اساس  افراد نمودار پراکنش -3شکل 
  هاي مورد مطالعهیستگاها

  

هاي اندازشـی نیـز صفت MANOVA/CVAبر اساس آزمون  هایتجمعاي ترسیم پراکنش نقطه
ي هانمونـهکه طبق نتایج این آزمـون نیـز يطوربهرا نشان داد  PCAنتایج مشابهی مانند همانند آزمون 

این همپوشـانی کمتـر از نتـایج آزمـون  مراتببهمره و چنگوله همپوشانی نسبی دارند ولی سی رودخانه
PCA  .سـیمره و چنگولـه قـرار مجزا از دو رودخانـه  صورتبهسیاه گاو نیز  رودخانهي هانمونهاست

  گرفتند.
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  رودخانه سیمره       رودخانه سیاه گاو         رودخانه چنگوله 

در  Barilius mesopotamicusگونـه  اندازشـی هـايصفت  CVAآزمونبر اساس  افراد نمودار پراکنش -4شکل 
  .هاي مورد مطالعهیستگاها

  

  
  خانه سیمرهرود       رودخانه سیاه گاو         رودخانه چنگوله 

در  Barilius mesopotamicusگونـه  شمارشـی هـايصفت  PCAآزمونبر اساس  افراد نمودار پراکنش -5شکل 
  هاي مورد مطالعهیستگاها
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هاي شمارشـی نیـز صفت PCAي اول و دوم آزمون هاعاملها بر اساس یتجمعي انقطهپراکنش 
کامـل اسـت امـا  داراي همپوشـانی یمرهسـنشان داد جمعیت رودخانه چنگوله بـا جمعیـت رودخانـه 

 MANOVA/CVAآزمـون  سیاه گاو ندارند. رودخانهبا جمعیت  همپوشانی این دو جمعیت گونهیچه
 رودخانه سیمره و چنگوله همپوشانی نسبی با یکـدیگرهاي هاي شمارشی نیز نشان داد جمعیتصفت
سـیمره و مجـزا از دو رودخانـه  صـورتهب PCAسیاه گاو نیز همانند آزمون رودخانه ي هانمونه. دارند

  چنگوله قرار گرفتند.
  

    

  رودخانه سیمره       رودخانه سیاه گاو         رودخانه چنگوله 

در  Barilius mesopotamicusگونـه  شـیشمار هـايصفت  CVAآزمونبر اساس  افراد نمودار پراکنش -6شکل 
  هاي مورد مطالعهیستگاها

  
  بحث
بیشتر دچار تغییرات درون  دارانمهرهشناسی ماهیان در مقایسه با سایر یخترهاي صفتکل  طوربه

اي شده و نسبت به تغییرات ناشی از محیط حساسیت بیشتري دارند بنابراین اثرات بعضی از گونهینبو 
 طوربـهتوانـد یمطی نظیر درجه حرارت، شوري، دسترسی به غذا و یا فاصله مهـاجرت ي محیهاعامل

؛ تـوران و 2000؛ تـوران، 1998؛ لینـدزي، 1996(اسـمیت،  بالقوه تفکیک ریختی ماهیان را تعیین کند
تعریف و شناسایی واحدهاي جمعیتـی،  هدف باشناسی و یخترهاي صفتمطالعه ). 2006همکاران، 
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 )2000تـوران،  ؛1999(تـودال،  شناسـی مـاهی برخـوردار اسـتیستزي طوالنی در دانـش ایشینهپاز 
کـه منشـأ ایـن  شدهمشخصشد که تغییرات ریختی صرفاً ژنتیکی است. اما امروزه یمتصور  درگذشته

ي اخیـر مشـخص کـرده اسـت کـه اختالفـات هـاپژوهشتغییرات هم محیطی و هم ژنتیکـی اسـت. 
کند و در عوض در ینمژنتیکی جدا  ازلحاظرا  هاآني مختلف ماهیان الزاماً هاگروهشناسی بین یختر

شناسی صرفاً ناشی از محیط بوده و اختالفات ژنتیکی هیچ نقشی در یختري هاتفاوتي از موارد اپاره
عامل اصـلی تغییـرات ریختـی بـه  عنوانبهین ترتیب نقش محیط اه) ب1999(اسوین و فوته،  آن ندارد

  ).2000توران،  ؛1999(تودال،  رسیده است اثبات
دار بـود میـانگین هاي مورد مطالعه داراي اختالف معنـیهاي اندازشی که در بین جمعیتاز صفت
(اسـوین و  دپشتی است، افزایش طول پایه باله با سرعت جریان آب رابطـه مسـتقیم دار طول پایه باله

و این صفت  است آبهاي تند یانجرسازش ماهی با  هندهدنشانافزایش طول پایه باله ). 1989هالتبی، 
هرچـه سـرعت  ایی با جریان تند راحت شنا نماید،هیستگاهزشود تا ماهی بتواند در سازشی باعث می

مطابق  .کندیمهاي ارتفاعی کاهش پیدا صفتافزایش و  هاباله قاعده ، طولافزایش پیدا کند آبجریان 
یان بیشتري جرشدتپشتی در دو رودخانه چنگوله و سیمره که داراي  ه بالهطول پای آمدهدستبهنتایج 

رسد اختالف در نظر میباشند از رودخانه سیاه گاو که داراي آبی با جریان آرام است بیشتر است بهمی
سیاه گاو باعـث اخـتالف در رودخانه هاي سیمره و چنگوله با یان آب در رودخانهجرشدتسرعت و 

  .ستا صفتاین 
رسـد. نظـر مـیداري با یکدیگر بود بهیمعنهاي مورد مطالعه داراي اختالف یتجمعقطر چشم در 

رسد وجـود نظر میسیاه گاو بیشتر از دو ایستگاه دیگر بوده است به اندازه قطر چشم شده در رودخانه
ورد مطالعـه هاي مدر زیستگاه غیره شرایط اکولوژي متفاوت مانند کدورت، شدت جریان، عمق آب و

اسـوین و هـالتبی  هاي مورد مطالعه شده باشد. پیشتر از این نیزباعث تغییر در مورفولوژي چشم نمونه
عواملی محیطـی و اکولـوژیکی ماننـد اندازه و مورفولوژي چشم ماهیان را به  علت تفاوت در )1989(

  ی ارتباط داده بودند.، روش زندگدر محیط نوع تغذیه، عمق زیست ماهی، وجود و یا عدم وجود نور
یر سـه تـأثتواند تحت یموسیله ضریب تغییرات کلی بیان شد که سطوح تغییرات درون جمعیتی به

ي فنوتیپی مختلـف در هاگروهعامل رشد آلومتریک، وجود بیش از یک جمعیت در منطقه و یا حضور 
تا حـدود  هادادهدارد شدن ) اثر رشد ناهمسان با استان1991(کاراکوسیس و همکاران،  یک منطقه باشد

هاي یتجمعتوان از وجود یمي از یک منطقه مشخص و محدود بردارنمونهیابد و با زیادي کاهش می
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ي از تغییـرات درون اعمـدهمختلف در یک ناحیه جلوگیري نمود و بنـابراین احتمـال اینکـه قسـمت 
در اثر شرایط  هاتفاوتاین  احتماالًه ي فنوتیپی مختلف در منطقه بوده کهاگروهیجه نت درجمعیتی باشد 

 احتمـاالًتوان بیان نمود که یمباشد که با نتایج این مطالعه ي ژنتیکی میهاتفاوتمتفاوت محیطی و یا 
یري پـذوراثتي اندازشی گردیده اسـت. بـین ضـریب تغییـرات و هاتفاوتي محیطی سبب هاتفاوت
چـه میـزان ضـریب تغییـرات بیشـتر باشـد  شناسی رابطـه عکـس وجـود دارد. هـریخترهاي صفت
شناسی بیشتر شـود یخترهاي ییرپذیري صفتتغیافته و سهم تغییرات محیطی در کاهشیري پذوراثت

  ).2006؛ کاتسلیس و همکاران، 1998؛ ماموریس و همکاران، 1982(سوله و کوزین رودي، 
رد مطالعه ضریب تغییـرات هاي مویتجمعو شمارشی نشان داد که در  اندازشیهاي مقایسه صفت

ي محیطی بر روي صـفت هاعاملهاي شمارشی است، بنابراین اثر صفتهاي اندازشی بیشتر از صفت
، رودخانـه 4/9هاي اندازشـی در رودخانـه سـیمره صفت بیشتر است. میزان ضریب تغییرات اندازشی
شـی در رودخانـه سـیمره هاي شمارصـفتو در مقابل براي  1/9 سیاه گاو رودخانه، در 6/11چنگوله 

 تغییـرات ضـریب میـانگینآمـد.  دسـتبـه 3/5 سـیاه گـاو رودخانهو در  2/6، رودخانه چنگوله 4/6
ها در سه جمعیت صفت از گروه این تنوع که دهدیم نشان جنسیت دو این در بین شمارشی هايصفت

  ست.یباً نزدیک به هم اتقر
هاي صـفت CVA/MANOVAو  PCAمـون با توجه به نتـایج و ترسـیم نمـودار حاصـل از آز

اندازشی و شمارشی جمعیت دو رودخانه چنگوله و سیمره با یکدیگر همپوشانی داشـته امـا جمعیـت 
داراي نقطه مشـترکی بـا دو جمعیـت دیگـر  استفاده موردي هاآزمونیک از یچهسیاه گاو در  رودخانه

هـا بسـیار دشـوار اسـت. یتجمعمیان ي ریختی هاتفاوتوجود آمدن نبوده است. توضیح دادن علل به
 باشـندیمکنش دو عامل شرایط محیطـی و ژنتیـک هاي ریختی تحت کنترل و در همصفتکل  طوربه

هاي محیطی در خالل دوران اولیه تکامل مـاهی غالـب بـوده و افـراد صفت). 1989(اسوین و هالتبی، 
ی کـه در دوران اولیـه زنـدگی داراي نسبت به شرایط محیطی حساسیت بیشتري دارند. معموالً ماهیـان

) 2005ریختی وضعیت مشابهی دارند (پین هیرو و همکـاران،  لحاظ ازشرایط محیطی مشابهی هستند 
که ماهی در اوضاع محیطی جدیدي قرار گیرد، این امکان وجود دارد که تغییرات یهنگاماز سوي دیگر 

هاي اخیر مشخص کرده است ) پژوهش2004، و همکاران شناسی سریعاً در آن رخ دهد (پولتیختر
توانـد ناشـی از جـدایی ژنتیکـی و هاي مختلف یک گونه میشناسی بین جمعیتکه اختالفات ریخت

هـاي چنگولـه و ). آب رودخانـه2000توران،  ؛1999(تودال،  همچنین ناشی از اختالفات محیطی باشد
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ل متغییرهـاي کمـی و کیفـی آب داراي شود و در طـول سـامین میأهاي زاگرس تسیمره از رشته کوه
شرایط مشابه به هم و در عین حال متفاوت با رودخانه سـیاه گـاو اسـت. آب رودخانـه سـیاه گـاو از 

باشـد کـه در تمـام هاي زیر زمینی کف دریاچه مـیآن چشمه أشود که منشمین میأدریاچه سیاه گاو ت
آن بسیار کمتر از دو رودخانه ذکـر شـده مدت سال متغیرهاي کمی و کیفی آب نسبتا ثابت و کدورت 

اي رسد این خصوصیت خاص دریاچه سیاه گاو و رودخانه آن باعث اختالفات گستردهنظر میاست. به
  .گردیده است نسبت به دیگر مناطق مورد مطالعهدر فنوتیپ جمعیت ماهیان آن 

دازشی و شمارشی توانسـتند تـا ان هايصفتچنین بیان کرد که یناتوان می آمدهدستبهنتایج  بربنا
تر و یقدقگردد براي مطالعه پیشنهاد می بنابراینهاي مورد مطالعه را تفکیک کنند. یتجمعحدود زیادي 

نیز استفاده   Barilus mesopotamicusهايیتجمعي مولکولی براي تفکیک هاروشقابل استنادتر از 
  گردد.
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