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  Alosa braschnikowii (Borodin, 1904)ماهیسنجی شگریخت مقایسه

 دریای خزر یدر حوضه جنوب
 

  9، حمیدفغانی لنگرودي9زاده، حمیدرضا جمال2*، عادله حیدري1نژادسارا پاک
 4حامد موسوي ثابتو سید

 ارشد شيالت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن، تنکابن، ايرانآموخته کارشناسدانش1
 دانشگاه گيالن، صومعه سرا، ايران دانشجو دکتری شيالت، دانشکده منابع طبيعی،2 

 استاديار، دانشگاه آزاداسالمی واحد تنکابن، تنکابن، ايران3 
 طبيعی، دانشگاه گيالن، صومعه سرا، ايراناستاديار، گروه شيالت، دانشکده منابع4

 
 11/2/23؛ تاريخ پذيرش: 21/12/22تاريخ ارسال: 

 چکیده

Alosa braschnikowii این مطالعه شود. ماهیان حوضه جنوبی دریاي خزر محسوب میترین شگفراوان از

در شش منطقه در حوضه جنوبی دریاي خزر شامل:  ماهیشگو شمارشی خصوصیات ریختی به منظور مقایسه 

قطعه  181صفات ریختی و شمارشی  . در مجموعمیانکاله، ساري، تنکابن، انزلی، رضوانشهر و آستارا به اجرا درآمد

صفت  99در این مطالعه مورد بررسی و مقایسه قرارگرفت.  1931وسیله پره ساحلی در آبان به صید شده ماهی

تجزیه به  توسط آزمون)پس از استانداردسازي(،  ریختی هايداده بررسی شد.صفت شمارشی  11ریختی و 

ن و آزمو متغیرهواریانس تکتجزیه و تحلیل  .و تابع متمایز کننده مورد تحلیل قرار گرفت هاي اصلیمولفه

 6صفت در  4ی صفت شمارش 11صفت و از  92مورد بررسی ریختی  صفت 99که از  ندنشان دادکروسکال والیس 

نشان داد تجزیه و تحلیل تابع متمایز کننده  نتایج .(P<10/1) داري داشتنداختالف معنی ،ایستگاه مورد مطالعه

دادکه  نشانهاي اصلی تجزیه به مولفه ند. نتایج آزمونهستایستگاه از یکدیگر متمایز  ششکه جمعیت ماهیان 

به نظر . هستندمتمایز از یکدیگر فاکتور  6در ریختی، ایستگاه در صفات  ششماهیان این شگهاي جمعیت

 ها باشد. اي دلیل تفاوت این جمعیترسد جدایی جغرافیایی و شرایط تغذیهمی
 

  1Alosa braschnikowiiزیستگاه، شمارشی،صفات  ،صفات ریختی، حوضه دریاي خزر :کلیديگان واژ

                                                   
 adeleheidari14@yahoo.comنويسنده مسئول: *
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 مقدمه

اير برداری دخشناسی، مديريت منابع آبی و بهرههای آبی از لحاظ تکاملی، بومها در اکوسيستمماهی

شناسی ای هستند. ماهيان حوضه دريای خزر بسيار متنوع و از نظر مطالعات ماهیدارای اهميت ويژه

ماهيان يا گش. (Coad, 1997; Coad, 2015; Mousavi-Sabet et al., 2015حايز اهميت هستند )

بوده که از ماهيان ها های شمالی، کيلکاها و ساردينماهیها شامل شاهای از ماهیماهيان خانوادهساردين

و در راسته  Clupeoideiراسته بندی جانوری در زيرشوند و در ردهزی دريای خزر محسوب میسطح

اين خانواده از ماهيان در دريای خزر دارای دو جنس اند. قرار گرفته Clupeiformesشکالن ماهیشگ

 ;Berg, 1949; Svetovidov, 1963باشد )( میspp. Alosaماهی )( و شگ.Clupeonella sppکيلکا )

Paknejad et al., 2014 ترتيب در دو جنس ماهيان بهشگ 1342و  1321(. در سالهایCaspiolosa  و

Alosa های جديدتر جهانی اين گروه از ماهيان تنها به جنس بندیشدند، اما بر اساس ردهبندی میرده

Alosa ( تعلق دارندCoad,1997; Hosseini et al., 2011) . پراکنش اين ماهيان تحت تاثير شرايط

جنس  05ماهيان دارای خانواده شگای پراکنش دارند. اکولوژيکی و دمايی است و بيشتر در مناطق حاره

شوند ای يافت میگونه از آنها در محدوده مناطق حاره 105جنس و  33 گونه بوده که تقريباً 125و حدود 

(Svetovidov, 1963; Afraei et al., 2006; Coad, 2015 .)های غذايی در بسياری از زنجيرهماهيان شگ

 (.Afraei et al., 2006) کنندنقش کليدی ايفا می
 عمدتاً  Alosaجنوبی دريای خزر وجود دارد و ماهيان جنس  حوضهماهيان در پراکنش وسيعی از شگ

های رويه، آلودگیدليل عواملی از جمله صيد بیشوند که بهدر نواحی ساحلی، مصبی و نواحی باز، يافت می

انقراض قرار گرفته است، صنعتی، شهری و ساير عوامل محيطی، نسل اين ماهيان در معرض خطر 

 Afraei( ثبت شده است )Red bookهای اين ماهيان در ليست کتاب قرمز )که نام برخی از گونهبطوری

et al., 2006; Hoseini et al., 20111333های های ساحلی در طی سالوسيله پرهماهيان به(. صيد شگ 

جنوبی اين ميزان صيد در حوضه 1311تا  1335های تن گزارش شده بود و در سال 004حدود  1331و 

ها نشان تن متغير بوده است که روند افزايشی را در اين سال 035تا  1/43طور متوسط از دريای خزر به

در سواحل  1332و  1331های (. مطالعات انجام شده طی سالGhaninejad et al., 2001داده است )

 Alosa braschnikowii ،Alosa شامل Alosaجنوبی دريای خزر نشان داد که سه گونه از ماهيان جنس 

caspia  وAlosa kessleri شناسايی شده که گونه  Alosa braschnikowii2/50فراوانی را با  بيشترين 

 1331(، اما بر اساس مطالعات انجام شده در سالهای Hoseini, 2000درصد به خود اختصاص داده است )

، Alosa braschnikowiiشامل Alosa گونه از جنس  4در سواحل گلستان و مازندران، تعداد  1315تا 

Alosa caspia ،Alosa kessleri  وAlosa saposhnikovii ( گزارش شدAfraei et al., 2006.) 
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شناسی ماهی برخوردار است. طوالنی در دانش زيست شناسی از پيشينههای ريختمطالعه ويژگی

دادی توان تعهای آماری میکارگيری روشگيری هر يک از ماهيان و بهبنابراين با مطالعه صفات قابل اندازه

 ;Turan et al., 2006; Heidari et al., 2013aاز صفات ريختی شاخص يک جمعيت را به دست آورد )

Heidari et al., 2013b  .) 

دليل به Alosa braschnikowiiماهيان حوضه جنوبی دريای خزر گونه طورکلی از بين شگبه

 (.Afraei et al., 2006)شود های تجاری و اقتصادی محسوب میبرخورداری از طول و وزن مناسب از گونه

سنتی جهت تفکيک های اندازشی بندی، تنها از روشبا توجه به اينکه در مطالعات تاکسونومی و رده

های طبيعی بررسی و مقايسه خصوصيات ريختی جمعيتهدف از اين مطالعه شود، ماهيان استفاده می

سنجی و شمارشی سنتی در حوضه جنوبی دريای خزر به منظور های ريختماهی به کمک ويژگیشگ

برداری ذخاير اين جهت مديريت صحيح و بهرههای جمعيتی از پارامتربه دست آوردن اطالعات کافی 

 باشد.ارزش اقتصادی و تجاری آن می بهگونه با توجه 

 

 هامواد و روش
ی جنوبی ايستگاه در حوضه 5از  A. braschnicowiiماهی قطعه شگ 111در اين تحقيق تعداد 

 04'12/15"شامل ميانکاله )دهد که از شرق تا غرب حوضه جنوب دريای خزر را پوشش میدريای خزر 
 2' 05/3" شمالی و 35˚41' 53/4"قطعه ماهی(، ساری ) 31شرقی،   03˚ 41' 33/41"شمالی و 35˚

قطعه  35شرقی،   05˚ 05' 20/13"شمالی و  35˚ 05' 23/25"قطعه ماهی(، تنکابن ) 35شرقی،   03˚

 12/32"قطعه ماهی(، رضوانشهر) 35شرقی،   42˚ 23' 02/32"شمالی و  33˚ 22' 15/22"ماهی(، انزلی )

شمالی و  31˚ 23' 45/43"قطعه ماهی( و آستارا ) 35شرقی،   42˚ 1' 04/20"شمالی و  33˚ 35'

ها (. نمونه1صيد گرديد )شکل  1321 در آبانبه وسيله تور پره قطعه ماهی(  35شرقی،  41˚04' 13/15"

آزمايشگاه منتقل درصد تثبيت و برای انجام مطالعات بعدی به  15بالفاصله پس از صيد در فرمالين 

دار و در محلی تاريک ها در ظروف دربگذاری و نمونهدر آزمايشگاه ماهيان هر ايستگاه شماره شدند.

 (.Coad, 1997نگهداری شدند تا از خشک شدن آنها جلوگيری شود )
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 نقشه موقعیت مناطق مورد مطالعه در حوضه جنوبی دریاي خزر -1شکل 

 

سنجی های ريختجنوبی دريای خزر، از روش ماهيان حوضهجمعيت شگدر اين مطالعه برای بررسی 

 فاکتور شمارشی 15و صفت ريختی  33ايستگاه،  5برای تعيين تنوع ريختی بين سنتی استفاده شد. 

ع طول استاندارد، ارتفا، طول کل، طول چنگالی مورد بررسی قرار گرفت. متغيرهای وابسته به طول شامل

اع ساقه دمی، طول سر، عرض سر، ارتفاع سر، طول پوزه، قطر چشم، فاصله پشت بدن، عرض بدن، ارتف

چشم تا انتهای سرپوش آبشش، فاصله بين دو حدقه چشم، فاصله ابتدای باله پشتی تا نوک پوزه، فاصله 

 یانتهای باله پشتی تا انتهای باله دمی، فاصله نوک پوزه تا ابتدای باله مخرجی، فاصله انتهای باله مخرج

تا ابتدای باله دمی، فاصله نوک پوزه تا ابتدای باله شکمی، فاصله انتهای باله شکمی تا ابتدای باله دمی، 

طول باله پشتی، ارتفاع باله پشتی، قاعده باله پشتی، طول باله مخرجی، قاعده باله مخرجی، ارتفاع باله 

، فاصله ایگنی تا ابتدای باله سينهفاصله ابتدای باله لای، مخرجی، طول باله شکمی، طول باله سينه

اصله ابتدای باله ف، فاصله ابتدای باله لگنی تا ابتدای باله مخرجی، ابتدای باله پشتی تا ابتدای باله مخرجی

وليس به وسيله کقطر ساقه دمی و انتهای باله مخرجی تا ابتدای باله دمی ، مخرجی تا انتهای باله پشتی

شتی، تعداد خارهای باله پ شمارشی شامل صفات وگيری شدند متر اندازهیديجيتالی با دقت يک صدم ميل

های نرم باله مخرجی، تعداد های نرم باله پشتی، تعداد خارهای باله مخرجی، تعداد شعاعتعداد شعاع

های نرم باله های نرم باله شکمی سمت چپ، تعدادخارهای باله شکمی سمت چپ، تعداد شعاعشعاع

 در زير لوپای سمت چپ و تعداد خارهای آبششی خارجی چپ، تعداد خارهای باله سينهای سمت سينه
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 ها مورد شمارش قرار گرفت. تعداد مهرهند و مورد بررسی قرار گرفت x15با بزرگنمايی 

های ريختی استاندارد کردن داده های خام ريختی،منظور حذف رشد آلومتريک جهت اصالح دادهبه

 (.Beacham, 1985کمک فرمول بکام صورت گرفت )قبل از تحليل به 
b)(o)(L/ L (o)= M (t)M 

tMمقادير استاندارد شده صفات : 

oMطول صفات مشاهده شده : 

Lميانگين طول استاندارد برای کل نمونه و برای همه مناطق : 

oLطول استاندارد هر نمونه : 

b ضريب رگرسيونی بين :olog M  وolog L برای هر منطقه 

دار بودن همبستگی بين متغير اصالح شده و طول های اصالح شده از طريق آزمون معنیکارآيی داده

 های توصيفی مورد بررسی قرار گرفت.استاندارد مورد سنجش قرار گرفت و سپس آماره
صفت برای هر  یداربرای بيان روابط معنی و آزمون دانکن ANOVAواريانس تک متغيره تحليل 

های تجزيه و تحليل(. از Zar, 1984) انجام شد شمارشی آزمون کروسکال واليس برای هر صفت وريختی 

ها برای بررسی تفاوت بين جمعيت و آزمون کالستر (PCAتجزيه مولفه اصلی )(، DFAکننده )تابع متمايز

بدين صورت که )ضريب کايزر( استفاده شد. KMO ها از ضريب البته در تجزيه به عامل د.گردياستفاده 

باشد ها مناسب میکننده اين است که روش تجزيه به عاملباشد بيان 5/5اگر مقدار اين ضريب بزرگتر از 

(Field, 2000 .)های افزارهای آماری و ترسيمی در نرمتمامی تجزيه و تحليلSPSS-16 ،Excel-2010 

 انجام شد.  pastو
 

 نتایج
های مربوط به داری نداشتند، دادهجنس نر و ماده اختالف معنیکه خصوصيات ريختی در  از آنجايی

( بر روی One way Anovaماهيان نر و ماده هر جمعيت با هم ادغام، تجزيه و تحليل واريانس يک طرفه )

طول استاندارد و ميانگين، حداقل، حداکثر و انحراف معيار های توصيفی از جمله آنها انجام گرفت. داده

واريانس تجزيه و تحليل  آورده شده است. 2و  1 در جدولحوضه جنوبی دريای خزر ماهيان در شگ وزن

 15صفت و از  32مورد بررسی ريختی  صفت 33که از  ندنشان دادو آزمون کروسکال واليس  متغيرهتک

داری داشتند درصد اختالف معنی 0ايستگاه مورد مطالعه در سطح  5صفت در  4صفت شمارشی

(50/5P≤2و  1های ( )جدول). 
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-خصوصیات ریختی شگ ANOVAمیانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر و نتایج آنالیز واریانس  -1جدول 

 ماهیان در حوضه جنوبی دریاي خزر
 

خصوصيات   

 ريختی

 ميانکاله 

 (31)تعداد=

 ساری

 (35)تعداد= 

 تنکابن 

 (35)تعداد=

 انزلی 

 (35)تعداد=

رضوانشهر 

 (35)تعداد=

 آستارا 

 (35)تعداد=

 ميانگين±انحراف معيار

 کمينه-بيشينه

 طول کل
c13/13±30/241 

233-210 

c2/205±50/10 

225-235 

c50/10±35/241 

353-122 

ab23/33±53/325 

322-253 

a12/40±25/332 

455-230 

b03/22±21/353 

333-255 

 طول چنگالی
c14/14±45/221 

241-115 

c23/12±25/224 

202-122 

c 23/12±03/215 

330-130 

ab11/32±53/212 

300-230 

a 44/45±23/220 

300-245 

b 22/12±22/251 

355-232 

 ارتفاع بدن
c 21/3±45/02 

05/51-21/40 

c 53/2±23/02 

0/02-34/41 

d 53/2±14/41 

50/33-05/30 

ab 12/1±32/55 

30/10-22/02 

a 15/15±01/53 

01/32-53/42 

b 42/3±12/55 

14/30-01/45 

 عرض بدن
c 53/3±32/23 

35/22-41/15 

c 30/2±14/20 

03/22-20/25 

d 30/2±20/21 

40/34-30/10 

b 45/0±25/33 

1/45-51/24 

a 44/0±35/33 

03/05-43/24 

b 24/0±10/32 

22/32-12 

 ارتفاع ساقه دمی
bc 50/3±52/13 

01/22-22/3 

bc 15/1±32/15 

22/11-23/14 

c 15/1±13/15 

0/25-3/12 

b 32/2±32/12 

25-5/11 

a 24/3±45/21 

23/20-44/11 

bc 02/1±50/11 

12/21-15 

 طول سر
c 30/4±53/03 

33/50-51/44 

c 40/3±41/03 

21/54-35/01 

c 40/3±31/03 

10/14-23/44 

ab 42/3±11/32 

21/10-22/03 

a 44/2±35/33 

31/25-43/52 

b 11/4±11/53 

24/33-2/55 

 عرض سر
b 42/2±04/22 

53/23-14/11 

b 32/3±03/22 

40/31-13/12 

b 32/3±21/21 

42/34-14/14 

a 44/4±55/22 

21/32-22 

a 30/4±43/21 

10/34-22/11 

a 01/3±35/23 

33/33-23/1 

 ارتفاع سر
cd 25/2±12/41 

43/43-33/33 

f 43/4±55/32 

53/40-15/25 

df 43/4±13/45 

12/02-35 

ab 34/0±35/05 

25/51-14/42 

a 35/5±25/01 

53/03-50/42 

c 05/3±55/45 

02/32-21/45 

 طول پوزه
b 15/2±22/12 

23/20-42/10 

c 01/1±55/13 

4/22-41/14 

c 01/1±42/13 

10/25-4/11 

b 53/2±25/22 

1/21-23/13 

a 35/3±35/24 

21/31-22/25 

c 32/1±40/11 

30/25-50/10 

 قطر چشم
bc 01/2±33/12 

23/12-30/15 

c 53/5±52/11 

20/12-51/15 

ab 53/5±53/13 

01/15-25/15 

ab 13/1±51/14 

53/15-24/12 

a 32/1±45/10 

3/33-32/12 

ab 14/1±15/13 

51/10-25/12 

پشت چشم تا فاصله

انتهای سرپوش 

 آبششی

c 11/3±33/22 

51/31-53/23 

c 41/2±45/22 

00/34-12/24 

bc 41/2±35/22 

42-33/23 

a 22/4±33/33 

52/43-3/22 

a 15/5±43/33 

31/45-51/15 

ab 45/3±33/34 

03/32-10/22 

فاصله بين دو حدقه 

 چشم

a 11/2±21/10 

41/21-0/15 

b 04/1±44/14 

54/13-12/11 

c 04/1±02/12 

44/25-21/1 

b 41/4±11/13 

32/23-11 

a 55/3±14/11 

24/22-51/14 

bc 45/1±00/14 

5/13-42/12 

فاصله ابتدای باله 

 پشتی تا نوک پوزه

c 21/5±23/155 

110-13 

c12/11±01/22 

112-1/25 

c12/11±23/155 

100-25/34 

ab34/10±1/132 

154-150 

a23/12±53/131 

150-114 

b10/12±31/121 

1/131-152 

فاصله انتهای باله 

پشتی تا انتهای 

 دمیباله

b33/3±13/121 

135-155 

b20/1±55/123 

143-113 

b20/1±23/111 

122-52/11 

a42/24±13/151 

205-134 

a11/31±1/153 

125-133 

a05/11±1/141 

155-131 

فاصله نوک پوزه تا 

 مخرجیابتدای باله

b34/1±35/141 

150-135 

b30/2±03/103 

131-134 

b30/2±24/141 

235-42/114 

a45/23±4/123 

242-101 

a15/22±43/125 

241-125 

a 11/10±53/113 

252-155 
ی مخرجبالهانتهایفاصله

 دمی بالهتا ابتدا 

c 03/3±13/23 

05/30-20/22 

c 03/2±23/23 

3/32-33/21 

c 03/2±13/25 

3/42-12/12 

ab 51/0±50/30 

3/41-01/23 

a 51/5±32/33 

1/41-00/31 

b 11/4±12/33 

4/45-4/23 
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فاصله نوک پوزه تا 

 شکمیابتدا باله

c 33/5±45/153 

125-25 

c 32/11±10/150 

124-3/11542/0 

c32/11±50/154 

154-03/32 

ab42/10±2/130 

153-150 

a15/21±2/142 

134-112 

b10/15±53/121 

04/142-115 

می شک باله انتهایفاصله

 تا ابتدا باله دمی

c33/5±42/23 

21/155-21/15 

c42/0±35/20 

153-14 

c42/0±51/23 

231-10/53 

b41/15±40/125 

150-42/25 

a11/31±25/135 

225-154 

bc21/15±13/152 

41/121-15/25 

 طول باله پشتی
a 43/4±23/31 

04/42-13/21 

a 05/0±32/20 

05/35-05/21 

a 05/0±32/23 

02/31-35/12 

a 11/4±43/30 

20/41-54/20 

a 45/4±22/30 

45/43-30/20 

a 12/4±02/34 

4/45-4/23 

 ارتفاع باله پشتی
a 11/3±35/22 

34/31-13 

b 02/3±14/11 

51/25-43/11 

b 02/3±22/11 

23/25-05/15 

a 13/3±21/20 

21/30-20/12 

c 23/3±24/13 

1/22-22/11 

a 24/2±55/20 

3/31-23/25 

 قاعده باله پشتی
a 55/3±32/21 

42/35-32/21 

a 55/2±25/23 

52/33-14/23 

b 55/2±42/20 

01/31-1/12 

a 53/4±54/30 

13/41-4/21 

a 23/0±55/30 

23/42-0/22 

a 01/2±54/33 

5/31-4/35 

 مخرجی طول باله
a 53/3±11/13 

03/23-43/15 

b 00/1±53/15 

05/12-1/13 

ab 00/1±43/15 

53/24-04/11 

ab 53/3±10/11 

15/21-3/14 

ab 30/2±44/11 

14/23-21/13 

ab 41/2±33/11 

13/21-22/13 

 قاعده باله مخرجی
b 25/4±43/30 

23/42-1/23 

c 45/2±51/33 

11/31-42/21 

c 45/2±05/32 

33/40-21/20 

a 12/0±15/43 

43/03-22/32 

a 54/0±00/43 

00/04-32/34 

a 43/3±23/45 

21/45-42/30 

 مخرجیارتفاع باله
a 05/2±13/15 

2/13-3 

b 15/1±21/2 

11/13-34/5 

b 15/1±10/2 

3/14-12/4 

a 05/2±32/12 

52/25-3/5 

b 30/2±51/42 

2/2-3/3 

a 53/3±25/12 

3/11-33/0 

 طول باله شکمی
bc 25/2±24/25 

20/23-2/10 

c 44/1±52/25 

55/23-42/13 

bc 44/1±32/25 

1/22-2/13 

ab 34/3±12/24 

35/34-5/12 

a 42/3±31/20 

40/35-52/21 

ab 01/2±35/23 

05/23-43/12 

 ایطول باله سينه
cd 53/3±25/32 

21/32-42/23 

d 31/2±55/32 

11/35-32/23 

bc 31/2±25/33 

00/01-13/23 

a 50/4±55/45 

1/02-31/33 

a 32/0±22/32 

54/45-21/12 

ab 03/3±53/31 

24/42-12/35 

فاصله ابتدای باله 

لگنی تا ابتدای باله 

 ایسينه

c 51/4±55/42 

53/02-21/31 

c 50/3±55/01 

33/02-22/44 

c 50/3±25/41 

24/31-45/30 

b 23/2±52/54 

34/25-1/40 

a 23/11±45/51 

32/15-55/04 

ab 31/0±35/53 

43/35-0/03 

ابتدای باله  فاصله

پشتی تا ابتدای باله 

 مخرجی

cf 20/3±31/01 

53/02-5/40 

df 34/0±23/05 

1/52-41/33 

f 34/0±32/43 

35/33-35/34 

ab 25/10±11/54 

1/11-51/3 

bc50/11±22/52 

52/32-10/41 

a 33/0±42/54 

51/33-52/03 

ابتدای باله  فاصله

لگنی تا ابتدای باله 

 مخرجی

b 11/4±52/43 

50/05-2/45 

b 53/3±43/43 

15/04-13/45 

b 53/3±20/43 

34/30-03/32 

a 44/2±15/53 

1/13-2/45 

a 40/15±40/52 

25/33-23/40 

a 15/0±43/03 

33/55-21/45 

ابتدای باله فاصله 

مخرجی تا انتهای 

 باله پشتی

bc 34/3±20/25 

21/33-15/12 

c 34/3±34/24 

0/15-30/35 

c 34/3±43/24 

03/33-53/10 

a 41/3±31/30 

15/01-33/23 

c 53/5±22/22 

40/32-13/25 

ab 15/0±32/31 

13/43-14/23 

 قطر ساقه دمی
b 51/2±32/2 

3/14-33/4 

b 01/1±25/2 

53/12-3/3 

c 01/1±33/3 

13/11-0/4 

b 21/2±33/15 

20/25-43/5 

a 51/2±45/12 

24/15-22/2 

b 01/1±32/2 

54/12-43/3 

فاصله انتهای باله 

ابتدای مخرجی تا 

 باله دمی

ab 24/2±11/25 

23/23-45/13 

bc 21/2±54/12 

00/23-4/10 

c 21/2±13/11 

21/22-01/12 

ab 50/0±15/24 

13/42-11/14 

a 51/4±12/24 

23/22-3/25 

b 21/3±31/21 

51/23-32/15 

 .(≥50/5P) باشددار میحروف غير مشابه در هر رديف، نشانگر وجود اختالف معنی
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-والیس خصوصیات شمارشی شگمیانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر و نتایج آنالیز کروسکال -2جدول 

 ماهیان در حوضه جنوبی دریاي خزر

 خصوصيات

 ريختی

 ميانکاله

 (31)تعداد= 
 ساری

 (35)تعداد= 
 تنکابن

 (35)تعداد= 
 انزلی 

 (35)تعداد=
رضوانشهر 

 (35)تعداد=
آستارا 

 (35)تعداد=

 ميانگين±معيارانحراف 
 کمينه-بيشينه

 تعداد خارهای باله پشتی
a 35/5±2/2 

3-2 

a 11/5±25/2 

3-2 

a 5±3 

3-3 

a 5±3 

3-3 

a 20/5±23/2 

3-2 

a 5±3 

3-3 
های نرم باله تعداد شعاع

 پشتی

b 35/5±1/13 

14-13 

a 01/5±33/13 

10-13 

b 11/5±53/13 

14-13 

a 51/5±03/13 

10-12 

b 55/5±53/13 

10-12 

b 33/5±14/13 

10-12 
تعداد خارهای باله 

 مخرجی

a 5±3 

3-3 

ab 43/5±35/2 

3-2 

c 03/5±45/2 

3-1 

ab 34/5±15/2 

3-2 

bc 45/5±3/2 

3-2 

ab 35/5±10/2 

3-2 

های نرم باله تعداد شعاع
 مخرجی

a 42/5±5/11 
12-11 

a 55/5±55/11 
25-11 

a 11/5±35/11 
12-10 

a 31/5±53/11 
25-13 

a 52/5±03/11 
25-13 

a 10/5±03/11 
25-13 

تعدادخارهای باله شکمی 
 سمت چپ

a 5±1 
1-1 

a 20/5±55/1 
2-1 

a 11/5±53/1 
2-1 

a 5±1 
1-1 

a 5±1 
1-1 

a 5±1 
1-1 

تعداد شعاعهای نرم باله 
 شکمی سمت چپ

a 45/5±3/1 
2-1 

a 03/5±3/1 
15-1 

a 55/5±55/1 
15-1 

a 33/1±23/1 
11-1 

a 00/5±35/1 
2-3 

a 45/5±35/1 
2-1 

تعدادخارهای باله سينه 

 ای سمت چپ

a 5±1 

1-1 

a 5±1 

1-1 

a 11/5±53/1 

2-1 

a 11/5±53/1 

2-1 

a 5±1 

1-1 

a 5±1 

1-1 
تعداد شعاعهای نرم باله 

 ای سمت چپسينه

a 42/5±35/13 

14-13 

a 51/5±55/13 

10-13 

a 31/5±55/13 

10-13 

a 53/5±4/13 

10-12 

a 51/5±35/13 

10-12 

b 43/5±22/12 

14-12 
تعداد خارهای آبششی 

 خارجی

b 30/4±55/35 

31-22 

ab 30/4±23/35 

32-21 

b 10/14±15/31 

152-23 

ab 20/4±15/32 

45-20 

ab 51/3±15/31 

32-20 

a 45/4±10/32 

45-20 

 هاتعداد مهره
c 32/5±3/42 

01-41 

bc 14/5±55/42 

02-41 

c 52/5±5/42 

01-42 

ab 23/5±23/05 

02-41 

a 21/5±25/05 

02-41 

a 55/1±21/05 

02-41 

 .(≥50/5P) باشددار میحروف غير مشابه در هر رديف، نشانگر وجود اختالف معنی
 

بدست  223/5برای صفات ريختی  (PCA)ی اصلی هابا استفاده از روش تجزيه به مولفه KMOضريب 

از  های اصلیتجزيه به مولفهبا استفاده از روش ها را برای تحليل عاملی تاييد کرد. آمد که تناسب داده

های خاصی از ارتباط صفات را نشان ، فاکتورهايی به وجود آمد که ويژگیريختیصفت  33ترکيب خطی 

را انتخاب کرد که  يکعامل با مقادير ويژه بزرگتر از  5، ريختیتجزيه و تحليل عاملی برای صفات . دادند

درصد واريانس و دومين فاکتور  350/43ی استخراجدرصد تنوع صفات بود. اولين فاکتور  133/32شامل 

ترين فاکتورهای موثر در . مهم(3)جدول  درصد واريانس را به خود اختصاص داد 442/3ی استخراج

طول کل، طول چنگالی، ارتفاع بدن، عرض بدن، ارتفاع ايستگاه شامل موارد  ششهای تفکيک جمعيت
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پوزه، فاصله پشت چشم تا انتهای سرپوش آبشش، فاصله  ساقه دمی، طول سر، عرض سر، ارتفاع سر، طول

ابتدای باله پشتی تا نوک پوزه، فاصله انتهای باله پشتی تا انتهای باله دمی، فاصله نوک پوزه تا ابتدای باله 

مخرجی، فاصله انتهای باله مخرجی تا ابتدای باله دمی، فاصله نوک پوزه تا ابتدای باله شکمی، فاصله 

شکمی تا ابتدای باله دمی، قاعده باله پشتی، قاعده باله مخرجی، طول باله شکمی، طول باله  انتهای باله

، خرجیای، فاصله ابتدای باله پشتی تا ابتدای باله مفاصله ابتدای باله لگنی تا ابتدای باله سينهای، سينه

روی  تا انتهای باله پشتیابتدای باله مخرجی  و فاصله فاصله ابتدای باله لگنی تا ابتدای باله مخرجی

ارتفاع بدن، عرض بدن، ارتفاع ساقه دمی، عرض سر، فاصله بين دو حدقه و موارد اول  فاکتور استخراجی

وجه . با تندبوددوم  روی فاکتور استخراجی قطر ساقه دمیچشم، قاعده باله پشتی، قاعده باله مخرجی و 

از هم پوشانی با درجات مختلفی از همايستگاه  ششان ماهيشگهای نمونهاول و دوم، به مقادير ويژه 

 (.2تفکيک شدند )شکل 

 
 ماهیان پراکنش افراد بر اساس عوامل استخراجی اول و دوم صفات ریختی شگ -2شکل 

 در حوضه جنوبی دریاي خزر

 

 ماهی در حوضه جنوبی دریاي خزرمقادیر ویژه و درصد واریانس خصوصیات ریختی شگ -9جدول 

 درصد تجمعی واريانس درصد واريانس مقادير ويژه فاکتور

1 103/10 350/43 350/43 

2 314/2 442/3 114/04 

3 554/2 254/5 533/51 

4 011/1 344/4 121/50 

0 535/1 212/3 545/52 

5 553/1 133/3 133/32 
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 0/33ريختی به ميزان ( نشان داد که به طور ميانگين در مورد صفات DFAتايج آناليز تابع متمايزکننده )
ها بر اساس اين آزمون دارد ها انجام گرفته که اين داللت بر جدايی جمعيتبندی جمعيتدرصد گروه

 هایصفات ريختی بر اساس فاصله اقليدسی نشان داد که جمعيت  UPGMA(. رسم دندروگرام4)جدول 
 (.3اند )شکل ماهی شش ايستگاه تا حدودی از يکديگر متمايز شدهشگ

 
 ماهیان در حوضه جنوبی دریاي خزرریختی شگصفات  UPGMAدندروگرام  - 9شکل 

 

بی ماهی در حوضه جنوخصوصیات ریختی شگبندي افراد بر اساس نتایج آزمون تابع متمایزکننده گروه -4جدول 

 دریاي خزر

 رضوانشهر تنکابن انزلی آستارا ساری ميانکاله منطقه

       اصلی

 5 3/15 3/3 5 5/15 5/35 ميانکاله
 4/3 3/15 5 4/3 5/52 1/13 ساری

 5 5 4/21 4/31 1/3 5 آستارا

 2/5 5 2/00 0/34 4/3 5 انزلی

 5 5/15 5/25 5 5 5 تنکابن
 3/23 5 3/3 5 3/3 5 رضوانشهر

       قانون متقاطع

 5 5/25 3/3 5 3/15 5/55 ميانکاله

 4/3 3/15 5 4/3 5/01 1/24 ساری

 5 5 4/21 3/54 3/14 5 آستارا
 2/5 5 3/41 2/33 2/5 5 انزلی

 5 3/33 5/25 5 3/3 3/3 تنکابن

 3/23 5 3/3 5 3/3 5 رضوانشهر
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 گیريبحث و نتیجه

ماهيان حوضه جنوبی دريای خزر دارای خصوصيات ريختی و شگحاضر نشان داد که  تحقيق

زيرگونه و  14اند. در دريای خزر تعداد های شش ايستگاه مورد مطالعه بودهدر جمعيتمتفاوت شمارشی 

 Berg, 1949; Afraei et al., 2006; Hoseiniوجود دارند ) Alosaماهيان متعلق به جنس گونه از شگ 0

et al., 2011شوند و تنها به لحاظ فراوانی و پراکنش در (. اين ماهيان در تمام نقاط دريای خزر ديده می

های گلستان و اختالف دارند. در سواحل جنوبی دريای خزر در استانهای مختلف با يکديگر قسمت

ماهی شگ، (Alosa braschnikowiiکووی )ماهی براشنیشگگونه از شگ ماهيان شامل  4مازندران 

 Alosaدرشت )ماهی چشمشگو ( Alosa kessleriماهی مهاجر )(، شگAlosa caspiaدريای خزر )

saposhnikoviiشناسايی شده )( اندAfraei et al., 2006.) 

 Alosaکووی )ماهی براشنیجمعيت از گونه شگ 5در تحقيق حاضر در سواحل جنوبی دريای خزر 

braschnikowii.تايج ن ( بر اساس برخی از فاکتورهای ريختی به دست آمده از يکديگر تفکيک شدند

با مقايسه  مورد مطالعه بود. ماهيان مناطقشگوجود تنوع باالی فنوتيپی بين  دهندهحاصل نشان

ميزان تمايز مشاهده ، A. braschnikowiiجمعيت گونه  5فاکتورهای شمارشی به دست آمده در مورد 

های شمارشی بود که با اطالعات های ريختی بيشتر از نتايج مربوط به دادهشده در نتايج مربوط به داده

 Karakousis et al., 1991; Cetkovic and)های ديگر مطابقت دارد ساير محققين در مورد گونه

Stamenkovic, 1996ر به های ژنتيکی است و کمت( زيرا تنوع صفات شمارشی بيشتر بيانگر تنوع ويژگی

 Karakousis et al., 1991; Heidari etگيرند )وسيله تغييرات فاکتورهای محيطی تحت تاثير قرار می

al., 2014ارشی در ماهيان به شرايط محيطی غالب در خالل مرحله بحرانی های شم(. تعداد نهايی ويژگی

ای بين فاکتورهای کنش پيچيدههمهای شمارشی در اثر برعداد ويژگیتکامل افراد بستگی دارد و ت

 (.Tudela, 1999; Heidari et al., 2014گيرد )محيطی، ژنتيکی و فيزيولوژيکی شکل می

پوشانی نشان گيری شده در دو جنس نر و ماده به شدت هماندازههای در اين مطالعه تمام ويژگی

توانند برای تعيين جنسيت بکار روند. وايت هد ها نمیدادند. بنابراين در عمل هيچ يک از ويژگی

(Whitehead, 1985)  بيان نمود که دو شکلی جنسی درA. braschnikowii  وجود ندارد يا بسيار محدود

 است.

های ی تفاوتصورت بارزترشناختی بوده و بهبيشتر تحت تاثير شرايط بوم ريختیصفات  با توجه به اين

نتايج اين تحقيق نشان داد که . دهدزيستگاهی و اختالف فنوتيپی در سطح جمعيت را نشان می

 کاز نظر زيستگاهی، شرايط اکولوژي ايستگاه از حوضه جنوبی دريای خزر 5ماهی در شگهای جمعيت

در بررسی تنوع  کهطوریهبدهد. را در سطح جمعيتی نشان می هايیرا تجربه نموده و تفاوتمتفاوتی 

 ، (Akbarzadeh et al., 2010)ريختی ماهی سوف در جنوب دريای خزر توسط اکبرزاده و همکاران
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يان بعلت جدايی جغرافيايی مناطق و شرايط اکولوژيکی حاکم بر آنها ها، بهاختالفات ريختی بين جمعيت

درصد يا بيشتر در وجود تغييرات تاثيرگذار  15فاکتور اندازه بدن به ميزان  ريختیدر مطالعات . شده است

اصالح شده  ريختی هایآزمون واريانس يک طرفه درباره ويژگی در اين تحقيق(. Tzeng, 2004) است

های ريختی نين ويژگیهمچ شود.اثر اندازه حذف می ،صورت پذيرفت، زيرا با استاندارد کردن داده

 ,Wimberger) دهندپذيری بيشتری را در پاسخ به تغييرات شرايط محيطی از خود نشان میانعطاف

. دباشايستگاه، تاکيدی بر تفکيک ريختی آنها می 5ماهيان های شگهای نمونه، که وجود تفاوت(1992

شود که صفات ريختی در هر ايستگاه به طور مستقل شکل گيرد جدايی جغرافيايی ايجاد شده باعث می

(Samaee et al., 2006; Mousavi-Sabet et al., 2012.) 

 3/5های اصلی، صفاتی که دارای ضرايب عاملی بزرگتر از ها به روش تجزيه مولفهدر تفکيک جمعيت

های مورد بندی جمعيتگروه .(Karakousis et al., 1991باشند )ها موثرتر میباشند در تفکيک جمعيت

توان اساس آناليز تابع متمايزکننده در مورد صفات ريختی در سطح بااليی صورت گرفت و میمطالعه بر

ای هبنابراين نتايج تجزيه مولفههای مورد مطالعه تا حدودی از هم قابل تفکيک هستند. ادعا نمود جمعيت

 گشهای متفاوتی از حکايت از وجود جمعيت ريختی هایبرای ويژگی کنندههمانند تابع متمايز اصلی

 دارد.حوضه جنوبی دريای خزر در  انماهي

توان مشاهده نمود، زيرا به آثاری از مشکالت را می Alosaهای ماهيان جنس بندی گونهدر طبقه

بين  اقعیها ممکن است بيشتر در ارتباط با تغذيه اين ماهيان باشد تا اختالف وعقيده محققين تفاوت

ماهی در شگ هایکه جمعيت نتايج به دست آمده از اين مطالعه نشان داد(. Coad, 1997ها )گونه

مايز ت ،دليل احتمالی است وبا يکديگر متفاوت  ريختیاز نظر  حوضه جنوبی دريای خزرهای ايستگاه

 ,.Turan et al) همکارانای را توران و به طوريکه چنين نظريه .باشدمی جدايی جغرافيايیها جمعيت

های طورکلی ويژگیدر جداسازی ماهی آنچوی در دريای سياه، اژه و مديترانه عنوان نمودند. به (2004

سبت ای شده و نگونهداران بيشتر دچار تغييرات درون و بينشناسی ماهيان در مقايسه با ساير مهرهريخت

بنابراين اثرات برخی از فاکتورهای محيطی نظير به تغييرات ناشی از محيط حساسيت بيشتری دارند. 

تواند به طور بالقوه تفکيک ريختی ماهيان درجه حرارت، شوری، دسترسی به غذا و يا فاصله مهاجرت می

  .(Turan et al., 2004 and 2006را تعيين کند )

ماهيان حوضه جنوبی دريای خزر دارای خصوصيات ريختی جمعيت شگنشان داد که حاضر  مطالعه

بيشتر در مناطق مختلف و همچنين بررسی اختالفات  هایبررسینياز به  اند، کهبوده یمتفاوتو شمارشی 

 ژنتيکی اين گونه در مناطق مورد مطالعه دارد.
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