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 چکیده

  
وزن -رابطه طول یپارامترها شامل ی،ستیز پارامترهای وشمارشی و  اندازشی اتیخصوص سهیمطالعه مقا نیدر ا

 یو گدارچا یچاهقلع ،یمهابادچا یهاه( در رودخانA. atropatenae) هیاروم یولکشاهی ماه تیو شاخص وضع

 یشمارشصفت  7و  یاندازشفت ص 20تعداد  مجموع. در گرفت قرار سهیمقا مورد هیاروم اچهیحوضه در

قرار گرفت.  استفادهاز صفات مورد  کیهر  سهیمقا یبراطرفه کی انسیوار زید. آنالش شمارش و یریگهانداز

 -، فواصل شکمیاستانداردکلیه صفات به جز صفات طول درمورد مطالعه  یهایتجمع نینشان داد که ب جینتا

داری با یکدیگر شتی، طول سر و قطر چشم تفاوت معنیپپشتی و پسمخرجی، طول پیش -ای و شکمیسینه

 Cluster) یاهو خوش (CVA) یکانون یهمبستگ لی(، تحلPCA) یاصل یهابه مؤلفه هیتجز زیآنال. داشتند

Analysis )جیقرار گرفت که نتا یصفات مورد بررس نیبا ا CVA گرید تیرا جدا از دو جمع یگدارچا تیجمع 

 مورد یهاتی، جمعیشمارشدر صفات  نیکرد. همچن دأییرا ت جینتا نیا زین یاهخوش زیآنال نینشان داد همچن

 گریکدیبا  یداریمعن تفاوت نییپا یو خار آبشش یو مخرج یمنشعب باله پشت یهاعشعا صفات در مطالعه

از حاصل  جی. براساس نتاشد محاسبه زین تیوضع وزن و شاخص -مربوط به رابطه طول یداشتند. پارامترها

 یهاتیجمع یبرا بیترتبه 18/1 و 02/1 تیوضعشاخص نیهمچن 75/2و  b، 26/3وزن مقدار -رابطه طول

 ستیز ینسبتاً مطلوب برا تینشان دهنده وضع تیوضع محاسبه شد. باالبودن شاخص یچاهو قلع یمهابادچا

 باشد.یمورد مطالعه م یهاهستگایزگونه در  نیا

 های کلیدی:واژه
A. atropatenae، یمهابادچا وزن، شاخص وضعیت،-رابطه طول ،های اصلیسنجی، تجزیه به مؤلفهریخت

 مقدمه | 1
 لیدل نیهم، بهبوده تنوع نیشتریب یدارا هایداران، ماهمهره نیدر ب

 تیریاز جمله مد یاز جهات مختلف یآب یهاستمیها در اکوسآن مطالعه

 ییشناسا ،(Nelson et al., 2016) باشدیم تیحائز اهم یمنابع آب

 یریها جلوگاز کاهش نسل آن دتوانیم هایماه ریها و  ذخاتیجمع

از جمله مطالعات  (.Mouludi-Saleh and Keivany, 2019) دینما

 یهاسازگانبوم در گونه کی یهاتیمعج سهیمقا یشناسیدر ماه

 یتکامل روند ای و یطیمح یفاکتورها ریثأت درک منظوربه مختلف

 در که ،(Eagderi et al., 2013) باشدیم هاآن نیحال وقوع در بدر

 ،ییهاسهیمقا نیچن یبرا. دارد ییباال تیاهم انیماه تکامل درک

-متداول جمله از که ردیگیم قرار استفاده مورد یمتنوع یهاکیتکن

 یبه دو صورت سنت که باشدیم یسنجختیر یهاروش هاآن نیتر

 یختیر یهایژگی. واست میتقس قابل ی( و هندسیو اندازش ی)شمارش

-ستیز یهایژگیو درک و یشناسهیآرا ،ییدر شناسا یادیز تیاهم

 ستگاه،یدر شناخت ز نیهمچن و (Mafakheri et al., 2015) یشناخت

 Dhanya) دارد انیماه یهاگونه یبندو طبقه یشناختبوم یهایژگیو

et al., 2004; Ghotbi Jokandan et al., 2015; Bagenal and 

Tesch, 1978 .)اتیخصوص سهیمقا یسنجختیر یهایژگیو بر عالوه-

 .باشدیم یتیریمد یهاهبرنام و تیریمد در ثرؤم ابزار کی انیماه یستیز

 کیولوژیزیف مختلف هایویژگی زین و یستیزاتیمورد خصوص در اطالعات

برخوردار استیار زیادی ماهیان از اهمیت بس یهاگونه کیولوژیزیو اکوف

   دانشگاه گنبدکاووس | 1399   ©              8(2: )89-96؛ 1399شناسی کاربردی، ماهی هایپژوهش هنشری

 شناسی کاربردیماهیهای پژوهش هنشری
 

Journal homepage: http://jair.gonbad.ac.ir 
 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 دانشگاه گنبد کاووس
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 ی، دارایحفاظت یهاو برنامه تیریثر در جهت مدؤعنوان ابزار مکه به

 Wootton et al., 2000; García-Alonso) باشدیم یاژهیو گاهیجا

et al., 2009.) یهایژگیاز جمله و تیوضعشاخص و وزن -طول رابطه 

-یژگیو ،یتیجمع یهاتفاوت یمنظور بررسبه انیماه تیجمع ییایپو

 ردیگیم قرار استفاده مورد انیماه یهاگونه یستگاهیز و یستیز یها

(Kovach and Coop, 1996عالوه برا )رابطه طول ی، پارامترهانی- 

و نرخ رشد مورد  تکامل ،یماه ریتوده، ذخاستیز نیتخم یوزن برا

 ;Froese, 2006; Jafari-Patcan et al., 2018) ردیگیاستفاده قرار م

Mouludi-Saleh and Kievany, 2018.) 

، رانیدر ا Alburnusجنس  یاعضا یختیر تنوع یبررس با در رابطه 

 ,Bagherian and Rahmani) رحمانی و باقریان توان به مطالعاتیم

رحمانی و ، (Rahmani et al., 2007)رحمانی و همکاران  ،(2007

 ،(Rahmani and Hassanzadeh Kiabi, 2005زاده کیابی )حسن

 حقیقی و همکاران ،(Mohadasi et al., 2013)محدثی و همکاران 
(Haghighi et al., 2015) گونه  با در رابطه. اشاره کردatropatenae 

A. کد و هولچیک از جمله یمطالعات اندک به رانیدر ا (Coad and 

Holcik, 1999) ،( تاجیک و کیوانیTajik and Keivany, 2018, 

مشیدی و (، Eagderi et al., 2019)ایگدری و همکاران ، (2019

 یهایژگیو سهیمقا منظوربه ((Moshaiedi et al., 2014همکاران 

 نیرشد در ا یدر رابطه با پارامترها عالوهبه .است شده انجام یختیر

 توان بهیها مصورت گرفته است که از جمله آن یاندکگونه مطالعات 

اسماعیلی و و  (Radkhah and Eagderi, 2015و ایگدری ) رادخواه

وزن -اشاره کرد که به رابطه طول (Esmaeili et al., 2014همکاران )

 .گرددیمحدود م

 یاعضا ریسا همانند. .atropatenae A هیاروم یکولگونه شاه

پشت بدن سبز زیتونی تیره  جمله از یصفات لهیوسبه Alburnusجنس 

رنگ، بدن نسبتاً اریک، لبه پوزه تیرهرنگ با یک نوار بتا خاکستری

کشیده و فشرده از طرفین، دهان مورب، انتهایی و نسبتاً کوچک، 

تر از نصف قطر چشم، با انتهای قالبیخارهای آبششی نازک و کوتاه

 A. atropatenae یشوند. اعضایم ییدار شناساشکل و معموالً دندانه

سنگی اغلب با بستر قلوه شیرینهای آبهای میانی رودخانهدر قسمت

چای، رود، صوفیاز جمله زرینه هیاروم اچهیحوضه در یهارودخانه

گونه از  نیا هیتغذ ند،ینمایم ستیرود زمهابادچای، گدارچای و تلخه

ای بوده و حداکثر های رشتهها و جلبکپوستان، کرمحشرات، سخت

از اردیبهشت  زیرسد، تولیدمثل آن نیمتر ممیلی 218طول کل آن به 

 (. Keivany et al., 2016) ردیگیتا تیر صورت م

 یهایژگیو سهیمقا منظوربه مطالعه نیا فوق موارد به باتوجه

-طول رابطه شامل رشد یالگوها و یشمارش و یاندازش شامل یختیر

 نکهیا عالوهبه. گرددیم انجام مجموعه کی در تیوضع شاخص ووزن 

 نیکه ا هستند متفاوت قبل مطالعات از زین مطالعه مورد یهاتیجمع

 یهاتیجمع مورد در هاداده ها،یژگیتواند عالوه بر ارائه تمام ویامر م

 .شد خواهد ارائه زین دیجد

 

 هامواد و روش | 2

 .A هیاروم یکولقطعه شاه 103تعداد ، 1390-1397 هایطی سال در

atropatenae 30) یچاقلعه ،قطعه( 68ی )مهابادچا یهااز رودخانه 

با استفاده از تور  هیاروم اچهیحوضه در قطعه( 5ی )و گدارچاقطعه( 

 شتریمنظور مطالعات ب(. به1شدند )شکل  دیو الکتروشوکر ص یپرتاب

به  یبافر نیدر فرمال تیو تثب یهوشیب از پس دشدهیص یهانمونه

با  التیجید سیبا استفاده از کول شگاهیمنتقل شدند. در آزما شگاهیآزما

 نیهمچن ی وریگاندازه اندازشیصفت  21متر تعداد یلیم 01/0دقت 

 شمارش شدند استریوسکوپصفت شمارشی با استفاده از  7تعداد 

از  یمنظور حذف اثرات ناشابتدا به اندازشی یها(. داده2و  1)جداول 

 یسازاستانداردبراساس طول استاندارد و طول سر  ک،یرشد آلومتر

-با استفاده از آزمون کولموگروفها نرمال بودن داده شدند. ابتدا

 زینرمال با آنال یهاداده و سپس قرار گرفت یمورد بررساسمیرنوف 

، سپس با استفاده از صفات گرفتند قرار لیطرفه مورد تحلکی انسیوار

 PCA(Principal Components های براساس تحلیلدار یمعن

Analysis)، CVA Canonical Variate Analysis))  خوشه  زیآنالو

(Cluster Analysis )ها پراکنش جمعیتدرک الگویمنظور بهترتیب به

 -عالوه بهها مورد استفاده قرار گرفت. بهو میزان تفاوت و شباهت آن

باتوجه به نرمال  MONOVAها از آنالیز منظور مقایسه بین جمعیت

 ها استفاده شد.بودن داده

وزن و  -رابطه طول یپارامترها سهیو مقا یسبرر یبرا نیهمچن

( و  2011et alFroese ,.) bW=aTLاز روابط  بیترتبه تیشاخص وضع

*1003CF=W/TL (Fulton, 1904استفاده شد )  که در آنW  وزن

 bعرض از مبدا و  a متر،یطول کل برحسب سانت TLبرحسب گرم، 

 دوکایاز آزمون باشند. با استفاده یموزن  -طول رابطه در خط بیش

 یپائولی( مقایسه و آزمون تb=3استاندارد ) bدست آمده با هب bمیزان 

(Pauly’s T-test)  ایزومتریک یا  رشد یعنیالگویجهت تعیین

 (. Pauly, 1984انجام شد ) بودن آلومتریک
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ل طو (ln) یعیطب تمیلگار اریانحراف مع s.d (x)، رابطه نیدر ا

تعداد  nوزن بدن،  (ln) یعیطب تمیلگار اریانحراف مع s.d (y)بدن، 

 tکه باشد. در صورتییم ونیرگرس بیضر 2rو  یمورد بررس یهانمونه

استاندارد  bبا  متفاوت شدهمحاسبه bجدول باشد  tمحاسباتی بیش از 

 یافزارهادر نرم زهایدهد. تمام آنالبوده و رشد آلومتریک را نشان می

PAST-2.1 ،SPSS-19  وExcel-2016 .انجام شد 
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 ..atropatenae A مطالعه مورد یهاتیشده در جمعگیری ی اندازهسنجختیصفات ر -1ول جد

 صفت فیرد صفت فیرد

 (CpL) یطول ساقه دم 11 (TLطول کل ) 1

 (DFL)یطول  باله پشت 12 (FL)یطول چنگال 2

 (PFL) یانهیطول باله س 13 (SL) طول استاندارد 3

 (VFL) یطول باله شکم 14 (HLطول سر) 4

 (P-VL) یانهیس-یشکم نیفاصله ب 15 (Hhارتفاع سر ) 5

 (V-AL) یمخرج -یشکم نیفاصله ب 16 (SnL) طول پوزه 6

 (AFH) یارتفاع باله مخرج 17 (ED) قطر چشم 7

 (AFL) یطول باله مخرج 18 (InO) یچشم شیفاصله پ 8

 (PrDL) یپشت شیفاصله پ 29 (Max BD) بدن عمق نیشتریب 9

 (PoDL) یفاصله پس پشت 20 (Min BD) بدن مقع نیکمتر 10

 

 
 ..atropatenae A مورد مطالعه یهاتیجمع کیتفک یبرا استفاده مورد شمارشی یهایگژیو -2جدول 

 صفت فیرد

 یخط جانب یتعداد فلس رو 1

 یپشت باله منشعب ریتعداد شعاع غ 2

 یتعداد شعاع منشعب باله پشت 3

 یمخرج هبال منشعب ریتعداد شعاع غ 4

 یتعداد شعاع منشعب باله مخرج 5

 باال یتعداد خار آبشش 6

 نییپا یتعداد خار آبشش 7

 

 نتایج | 3

 منظور مقایسه هر یک از فاکتورهای اندازشیبهطرفه کی انسیوار زیآنال

مورد  یهاتیجمع نشان داد که جینتاارائه شده است،  3در جدول 

ای و سینه -، فواصل شکمیاستانداردجز طول در کلیه صفات به مطالعه

پشتی، طول سر و قطر چشم پشتی و پسمخرجی، طول پیش -شکمی

در مرحله بعد با استفاده از صفات داری با یکدیگر دارند. تفاوت معنی

 لیتحل ،یاصل یهالفهؤم به هیتجز یزهای، آنالیدار اندازشیمعن

 Residualادیر ی )با استفاده از مقاخوشه لیو تحل یکانون یهمبستگ

 انجام شد.  دار حاصل از رگرسیون(بین صفات معنی

قرار  فیلفه باالتر از خط برش جولؤم سه، تعداد PCA لیدر تحل

را به خود اختصاص دادند و  انسیدرصد وار 34/67داشت که مقدار 

ها انتخاب شد. نقش تیجمع کیتفک در رگذاریثأت یلفه اصلؤعنوان مبه

طول مربوط به ترتیب بهلفه اول ؤمدو در طول  زیاز صفات ن کیهر 

بود،  ای و شکمیهای سینهچشمی و طول بالهپوزه و فاصله پیش

 نیب یاصل یهالفهؤبه م هیحاصل از تجز جیبراساس نتا نیهمچن

(. 2)شکل  شدنمشاهده  یداریمورد مطالعه تفاوت معن یهاتیجمع

 نیب یداریمعن تفاوت یکانون یهمبستگ لیتحل جیحاصل نتا جینتا

 دو از جدا را یگدارچا تیمورد مطالعه نشان داد و جمع یهاتیجمع

همچنین نتایج حاصل (. 3( )شکل >0001/0p) داد قرار گرید تیجمع

  ها نشان داد.جمعیتتفاوت را بین  MONOVAاز آنالیز 

 کیرا در  یچاو قلعه یچامهاباد تیجمع دو زین یاخوشه لیتحل

 از حاصل جی(. نتا4قرار داد )شکل  یگدارچا تیعخوشه و جدا از جم

 شده ارائه 4 جدول در زینطرفه صفات شمارشی کی انسیوار زیآنال

منشعب باله  یهامورد مطالعه در شعاع یهاتیجمع اساس نیا بر است،

 یداریمعن تفاوت یکدیگر با نییپا یو خار آبشش یو مخرج یپشت

 دارند.

 در تیوضعشاخص و وزن -طول بطهرا یپارامترها از حاصل جینتا

 یهارودخانه یهاتی، جمعاساس نیا بر. است شده ارائه 5 جدول

 یو وزن یطول نیانگیم یداراترتیب به یو گدارچا یچاقلعه ،یمهابادچا

(cm )61/1±99/10 ،(gr )85/6 ± 68/14 ،(cm )75/0±93/11، (gr) 

بودند. مقدار  37/1±55/15، (gr) 56/3±37/17 (cm) و 01/4±02/19

-به 18/1 و 02/1 تیوضع شاخص نیهمچن 75/2و  b، 26/3پارامتر 

 (.5محاسبه شد )جدول یاچقلعه و یمهابادچا یهاتیجمع یبرا بیترت

کم های در دسترس جمعیت گدارچای از آنجا که تعداد نمونه

جمعیت  این برای وضعیتشاخص و وزن-طول رابطه بودند، لذا مقادیر

 تیرشد در جمع یمحاسبه شده الگو bباتوجه به پارامتر نشد.  محاسبه

یم یمنف کیآلومتر یچاقلعه تیجمع در و مثبت کیآلومتر یمهابادچا

 باشد.
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 مورد یهاتیدرجمع اندازشیدانکن صفات  یبندو گروه طرفهکی انسیحاصل از آزمون وار جینتا ار،یانحراف مع ن،یانگیم -3جدول 

 (درصد (mm) )برحسب .atropatenae A مطالعه

p فاتص یمهابادچا یچاقلعه یگدارچا 

00/0 a 7/0±26/91 b 09/1±37/92 a85/0±58/91 FL/TL 

051/0 a 73/0±51/82 a 05/1±67/82 a 42/1±38/83 SL/TL 
028/0 a 93/0±40/21 b 99/0±66/22 ab 31/1±05/22 MaxBD/SL 

000/0 b 23/0±08/10 b 44/0±30/10 a 54/0±33/9 MinBD/SL 

016/0 b 85/0±89/24 b 16/1±39/24 a 51/1±36/22 CpL/SL 

000/0 a 54/0±25/11 b27/0±11/12 a 7/0±24/11 DFL/SL 

007/0 b 39/0±24/18 b 87/0±47/18 a 59/1±3/17 
PFL /SL 

000/0 b 76/0±71/14 ab 74/0±06/14 a 02/1±36/13 VFL/SL 
105/0 a 02/2±3/24 a 18/1±47/23 a 63/1±00/23 P.VL/SL 
07/0 a 72/0±27/20 a 34/1±69/19 a 41/1±17/19 A.VL/SL 
04/0 b 9/0±17/14 a 84/0±72/12 a 5/1±81/12 AFH/SL 
000/0 a 01/1±37/13 b 9/1±38/14 a 96/0±47/13 AFL/SL 
255/0 a 91/0±55/52 a 10/1±99/51 a 45/1±47/52 PreD/SL 
467/0 a 45/1±09/37 a 14/1±54/37 a 62/1±15/37 PoD/SL 
465/0 a10/1±97/22 a 62/0±08/22 a 01/1±10/23 HL/SL 
000/0 b 23/0±44/16 a 57/0±86/15 a 66/0±84/15 HD/SL 
010/0 b 37/0±57/28 ab 35/1±71/27 a 93/1±77/26 Sn/HL 
056/0 a 20/1±69/24 a 83/0±27/52 a 14/2±26/26 ED/HL 
000/0 a 55/2±86/28 b 39/1±20/31 b 23/2±13/29 InO/HL 

 
 

 
 .atropatenae A ه مورد مطالع یهاتیجمع( PCA) یاصل یهالفهؤبه م هیتجز جینتا -2شکل 

 
 .atropatenae A مورد مطالعه یهاتیجمع( CVA) یکانون یهمبستگ لیتحل جینتا -3شکل 
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 .atropatenae A مطالعه مورد یهاتیجمع کیمرفومتر صفات یاخوشه لیتحل -4شکل 

  .atropatenae A مطالعه مورد یهاتیدرجمع مارشیش صفات دانکن یبندگروه و طرفهکی انسیوار آزمون از حاصل جینتا ار،یمع انحراف ن،یانگیم -4جدول 

F p صفات یمهابادچا یقلعه چا یگدارچا 

054/0 948/0 a 16/2±8/53 a 7/3±83/53 a61/3±04/54 یخط جانب یفلس رو 

894/0 412/0 a 00/0±00/3 a 25/0±9/2 a 00/0±00/3 یپشت باله منشعب ریشعاع غ 

26/16 000/0 b 54/0±9/8 a 04/0±18/8 a 24/0±06/8 یشعاع منشعب باله پشت 

 یمخرج باله منشعب ریشعاع غ 00/0±00/3 00/0±00/3 00/0±00/3 - -

15/13 000/0 a 83/0±2/10 a 4/0±4/10 b 71/0±03/11 یشعاع منشعب باله مخرج 

009/0 951/0 a 00/0±00/14 a 2/1±97/13 a 27/1±89/13 باال یخار آبشش 

87/4 009/0 a 09/1±20/17 ab 32/2±60/17 b 66/1±68/18 نییپا یخار آبشش 

 
 .atropatenae A مورد مطالعه یهارودخانه در هیاروم یکولشاه یماه تیوزن، شاخص وضع-رابطه طول یپارامترها -5جدول 

 2r b a رشد یالگو تیشاخص وضع
 وزن

(mean±SD) 

 (cmطول کل )

(mean±SD) 
 رودخانه تعداد

12/0±02/1 +A 94/0 26/3 0054/0 85/6 ± 68/14 61/1±99/10 68 یمهابادچا 

09/0±18/1 -A 819/0 75/2 0205/0 01/4±02/19 75/0±93/11 30 یچاقلعه 

 یگدارچا 5 37/1±55/15 56/3±37/17 - - - - -

 

 گیریبحث و نتیجه | 4
 یانیماه یهاگونه ریو مطالعه ذخا یجهت بررس تواندمقایسه ریختی می

رد. یپراکنده هستند، مورد استفاده قرار گ یهاتیجمع یدارا که

 یعنوان ابزار مناسب برارا بهسنجی ریختروش  یمطالعات متعدد

(. در Naeem and Salam, 2005) اندکردهها عنوان گونه کیتفک

طور که همان هیاروم یکولشاه یهاتیجمعصفات اندازشی  یبررس

ه صفات مورد بررسی کلی مورد مطالعه در یهاتیمشاهده شد، جمع

 -ای و شکمیسینه -، فواصل شکمیاستانداردجز صفات طول به

تفاوت  پشتی، طول سر و قطر چشمپشتی و پسمخرجی، طول پیش

در طول دو  زیاز صفات ن کیداشتند و نقش هر  گریکدیبا  یداریمعن

و طول  یچشمشیمربوط به طول پوزه و فاصله پ بیترتمؤلفه اول به

واسطه این ها بهعبارت دیگر جمعیتبه بود. یو شکم یانهیس یهاباله

 صفات از یکدیگر تفکیک شدند.

 ،یمنشعب باله پشت یهاشعاع زینصفات شمارشی  یدر بررس

تفاوت  یهفت صفت مورد بررس نیدر ب نییپا یآبشش خار و یمخرج

 انیدر ب اندازشیدر کل عملکرد صفات  ینشان دادند ول یداریمعن

 یدهنده تنوع باالنشان نیبهتر از صفات شمارشی بود و اها تفاوت

. صفات اندازشی باشدینسبت به صفات شمارشی ماندازشی صفات 

 یهاتفاوت یصورت آشکارتربوده و به محیطی طیشرا ریثأتتحت

 Jerry andدهد )یها نشان متیسطح جمع در را یپیفنوت و یستگاهیز

Cairens, 1998)کیژنت ریتأثتحت شتریبمارشی که صفات شیالح. در 

ند ریگیم قرار( یطی)مح یستگاهیز یفاکتورها ریتأثتحت کمتر و بوده

(Karakousis et al., 1991; Mouludi-Saleh et al., 2018.) 

 در بررسی (Tajik and Keivany, 2018, 2019) تاجیک و کیوانی

کردند ( عنوان A. atropatenae) هیاروم یکولشاه یماه یهاتیجمع

 یداریبا وجود دارا بودن اختالف معن یهندس یسنجختیکه روش ر

 ریرا از سا رودتلخه تیجمع انیماه توانست تنها تیجمع هفت نیب

 .A) هیاروم یکولشاه ماهی رویبر گرید مطالعه در کند. جدا ها -تیجمع

atropatenae )یژگیو 17و  یاندازش یگژیو 21که از  نتایج نشان داد 

 یشمارش یژگیو 14 و یاندازش یژگیو 20 تعداد شده یبررس یشمارش

 یبرا یمؤلفه اصل لیدر تحل نیبودند. همچن یداریتفاوت معن یدارا

 1بزرگتر از  ژهیو ریبا مقاد یمؤلفه اصل کیتنها  یسنجختیصفات ر

 تنوع انتخاب شد. ٪16/84شامل 
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تنوع  یدر بررس، (Eagderi et al., 2019) ایگدری و همکاران

( در حوضه A. atropatenae) هیاروم یکولشاه تیجمع چهار یختیر

 کردند گزارش یهندس ینجسختیر روش از استفاده با هیاروم اچهیدر

مطالعه براساس شکل بدن به دو خوشه شامل  مورد یهاتیجمع که

 و رودنهیمیس ،یسقزچا یهاخوشه رودخانه بانه و خوشه رودخانه

 و رودنهیمیبانه، س یهاتیجمع اساس نیا بر. شدند میتقس رودنهیزر

 تیموقع تر،کوچک سر واسطه به بیترتبه و پهن یبدن با یسقزچا

رود به نهیزر تیکمتر و جمع یها و طول قاعده باله پشتچشم یعقب

براساس  .بودند کیشکل با عمق کمتر قابل تفک یدوک یواسطه بدن

 یبرا بیترتبه b ریوزن مقاد-مربوط به رابطه طول یپارامترها جینتا

که  ،محاسبه شد 75/2و  26/3 یچاقلعه و یچا مهاباد تیجمع

 یبرا یمنف کیمثبت و آلومتر کیلومتررشد آ انگریب بیترتبه

 یبرا تیوضعشاخص ریمقاد نیمورد مطالعه است. همچن یهاتیجمع

 طیدهنده شراتواند نشانیم که شد محاسبه 1 از شتریب تیمعج دو هر

 بر مشابه مطالعات در. باشد گونه نیا ستیز یمناسب برا یستگاهیز

 در هیاروم یکولاهش ینه ماهگو تیوضعشاخص ووزن - طول رابطه یرو

 ,Radkhah and Eagderi) و ایگدری رادخواهتوان به مطالعه یم رانیا

، b ریها مقادکه در مطالعه آن ،رود اشاره کردنهی، در رودخانه زر(2015

-حاضر هم مطالعه جینتا با که بود 02/1 تیوضعشاخص مقدار و 26/3

 Esmaeiliهمکاران ) و اسماعیلی توسط که گریمطالعه د دارد. در یپوشان

et al., 2014) ریصورت گرفت مقاد نیز b  گزارش کردند.  18/3را 

-گونه مطالعه جامعی روی این گونه در رودخانهاینکه هیچ به باتوجه

 یارزشمند اطالعات پژوهش، نیا لذا است، نگرفته صورت مطالعه مورد های

 گونهزیستی  و پارامترهای شمارشی-تنوع صفات اندازشی با رابطه در

 یو گدارچا یچاقلعه ،یمهابادچا هایرودخانه در هیاروم یکولشاه یماه

 تیریمد منظوربه ای یمطالعات بعد یتواند برایقرار داد که م اریدر اخت
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Abstract  

This study was conducted to compare the morphometric, meristic characters, 

and biological parameters including length-weight relationship parameters and 

condition factor of Urmia bleak (Alburnus atropatenae) from Mahabad-Chaie, 

Ghale-Chaie, and Gedar-Chaie Rivers flow into Lake Urmia. A total of 20 

morphometric and 7 meristic traits were measured. Morphometric data were 

standardized to eliminate the effects of allometric growth. One-way ANOVA 

analysis was used for comparison of traits. The results of morphometric data 

showed a significant difference in all traits except standard length, ventral- 

pectoral and ventral- anal distance, pre and post dorsal length, head length, and 

eye diameter. PCA, CVA, and Cluster analysis were performed with these traits. 

CVA showed that Gedar-Chaie population distinguished from other populations 

as confirmed by cluster analysis. Also, the studied population in terms of meristic 

traits showed a significant difference in branched rays of dorsal and anal fins 

lower gill rakers. Also, length-weight (LWRs) parameters and condition factor 

were estimated. Based on the results, b values were 3.26 and 2.75 also condition 

factor were calculated 1.02 and 1.18 for the Mahabad-Chaie and Ghale-Chaie 

populations, respectively. A higher condition factor reflects the relatively 

favorable condition of their habitat in the studied rivers. 

Key words:  A. atropatenae, Morphology, Principal Component Analysis, Length-

weight relationship, Condition factor, Mahabad-Chaie 

Abbasi Ranjbar K. Assistant Prof., Research 

Institute of Inland Water Aquaculture, Bandar 

Anzali, Iran 
 

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ja

ir
.8

.1
.8

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ir
.g

on
ba

d.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8

http://jair.gonbad.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Mouludi-Saleh
http://jair.gonbad.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Eagderi
http://jair.gonbad.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Sarpanah
http://dx.doi.org/10.29252/jair.8.1.89
http://jair.gonbad.ac.ir/article-1-662-en.html
http://www.tcpdf.org

