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چکیده
حفاظت از تنوعزیستی یکی از مسائل پر اهمیت دنیای امروزه است .مطالعات محدودی که تاکنون بر روی تنوع-
زیستی آبهای خلیجفارس و دریایمکران انجام شده نشاندهنده غنای گونهای قابلتوجه آن است .این مطالعه
باهدف بررسی تفاوتهای مورفومتریک سهگونه  I.spilotus ،I.edentulusو  I.poxاز اعضای خانواده

دریافت98/11/13 :
پذیرش99/01/05 :

 Blenniidaeو جمعیتهای آنها در دریایمکران صورت گرفته است .در مجموع تعداد  67قطعه ماهی در طی
بهار و تابستان  1397از سه ایستگاه تیس ،لیپار و دریابزرگ با تور دستی جمعآوری گردید .تعداد  34صفت
ریختسنجی با استفاده از کولیس دیجیتال اندازهگیری شد .با استفاده از روشهای آماری تک متغیره ()GLM

نویسنده مسئول مکاتبه:

و دانکن در نرمافزار آماری  SPSSسهگونه و جمعیتهای آنها مورد تحلیل قرار گرفتند .تحلیلهای چندمتغیره،

فاطمه طباطبایییزدی ،استادیار ،گروه محیط
زیست ،دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست،
دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران

 PASTانجام شد .نتایج نشاندهنده وجود شباهتهایی میان دوگونه  I.spilotusو  I.poxبود .وجه تمایز سه

ایمیلf.tabatabaei@um.ac.ir :

جمعیت گونه  I.spilotusدر قسمت باله سینهای بود و نتایج تفاوت معنیداری را در بین جمعیتهای این گونه

براساس فاصله اقلیدسی ،بهمنظور بررسی تفاوتهای ریختی بینگونهای و درونگونهای در نرمافزار آماری

نشان داد .دو جمعیت لیپار و دریابزرگ از گونه  I.poxدارای تفاوتهای معناداری براساس شکل بدن بودند
( )p<0/05و همچنین تحلیل  DFAنیز این دو جمعیت را جدا نمود .براساس نتایج این مطالعه ،روش ریخت-
سنجی سنتی توانست تفاوتهای میان جمعیتهای مورد مطالعه را نشان دهد که مطالعات ریختسنجی هندسی
و ژنتیکی میتواند مکمل این پژوهش در آینده باشد.

واژههای کلیدی:
تنوعزیستی ،تفاوتهای ریختی ،Blenniidae ،ریختسنجی سنتی
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مطالعه ماهیان از لحاظ بومشناسی ،رفتارشناسی ،تکامل ،حفاظت،
مدیریت و ارزیابی ذخایر بسیار حائز اهمیت میباشد ( Lager et al.,
 .)1977شکل یک موجود زنده میتواند نشاندهنده سازگاریهای
محیطی و همچنین انعکاسدهنده تغییرات ژنتیک موجود باشد ( Guill
 .)et al., 2003پاسخ ماهیان و بهطورکلی جانوران به هنگام تغییرات
محیطی ،میتواند شامل :تغییر در رفتار ،ظاهر و فیزیولوژی آنها باشد
که در نهایت موجب تغییر در ریخت و نیز افزایش موفقیت تولیدمثلی و
بقای آنها میگردد ( .)Myer, 1999مطالعات ریختشناسی دارای
کاربردهای بسیاری برای بررسی گونهها و جمعیتهاست و عالوهبر شناسایی
تنوعزیستی و کمک به ردهبندی جانوران میتواند اطالعات مفیدی از
نظر ویژگیهای محیطی و اکولوژیکی فراهم آورد ( ;Pianka, 1994

 )Balon and Watson, 2009و بهطور گستردهای بهمنظور پیبردن
به میزان تفاوتها و شباهتهای میان گونهها و جمعیتها مورد استفاده
قرار گیرد ( .)Khataminejad et al., 2013از جمله روشهای تفکیک
گونهها و جمعیتهای مختلف ماهیان ،مطالعات ریختسنجی میباشد.
بهطورکلی ریختسنجی برای توصیف تنوعریختی در میان گونهها و
جمعیتها استفاده میشود و در مورد ماهیان دارای اهمیت باالتری
است ،زیرا ماهیان طیف وسیعی از تنوعریختی را در جوامع درون خود
نشان میدهند که بهلحاظ تنوعزیستی دارای اهمیت است ( Robinson
.)and Wilson, 1994
خانواده  Blenniidaeشامل  58جنس و  397گونه است که
بزرگترین خانواده از راسته  Blennioideiمحسوب میگردد ( Nelson et
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سپس قنبریفرد و مالک ( Ghanbarifardi and Malek, 2007,

 )2009تنها حضور آنها را در خلیجفارس و دریایمکران اعالم نمودند.
مطالعهای دیگر نیز توسط عطارانفریمان و همکاران ( Ataran Fariman
 )et al., 2016انجامشده استکه روابط فیلوژنی سهگونه از ماهیان خانواده
 Blenniidaeرا درسواحل مکران بررسی کردند .از آنجا که سیستماتیک و
آرایهشناسی گونههای جنس ( Istiblennius )Whitely, 1943در آب-
های ایران ناشناخته باقیمانده است و نیز شباهتهای مورفولوژیکی که
بین اعضای این جنس وجود دارد ،ریختسنجی میتواند تا حدودی این
سردرگمی ها را برطرف نماید و مرزهایی را برای تمیز دادن این سه
گونه مشخص نماید .بهعلت عدموجود مطالعات کافی در رابطه با اعضای
جنس  Istiblenniusدر آبهای خلیجفارس و دریایمکران و نیز پراکنش
گسترده سهگونه )I.edentulus (Forster and Schneider, 1801
 I. spilotus (Springer and Williams, 1994)،و I.pox (Springer and
 )Williams, 1994بررسی ریخت و ظاهر جمعیتهای آنها در سه
منطقه تیس ،لیپار و دریابزرگ با روش ریختسنجی سنتی و
مورفومتریک در سواحل دریای مکران هدف این مطالعه قرار گرفت.

 | 2مواد و روشها
باتوجه به موقعیت سواحل چابهار (صعبالعبور بودن سواحل صخرهای
منطقه) و فراوانی ماهیان خانواده بلنیده در این حوزه و همچنین عدم
دسترسی به سواحل صخرهای منطقه 3 ،ایستگاه (دریابزرگ ،تیس و
لیپار) برای نمونهبرداری مشخص شد (شکل.)1کلیه نمونهها توسط تور
دستی در بهار و تابستان  1397در زمان جزر جمعآوری شدند .نمونهها
پس از صید در داخل محلول الکل  %96نگهداری شده و به آزمایشگاه
منتقل گردید .تعداد  67قطعه ماهی برای انجام این تحقیق صید گردید
که در جدول  1مختصات ،محل نمونهبرداری و تعداد نمونهها ذکر
گردیده است .شناسایی نمونهها توسط کلیدهای شناسایی ( Hastings
and Springer, 2009; Patzner et al., 2009; Froese and
 )Pauly, 2017انجام شد.

جدول  -1مشخصات ایستگاههای نمونهبرداری

دریا بزرگ

صخرهای

°25 ′16 ″66.5 N
°60 ′39 ″94.6 E

I.spilotus

11

I.pox

27

لیپار

صخرهای

°25 ′19 ″4.76 N
°60 ′37 ″18.21 E

I.edentulus

2

I.spilotus

13

I.pox

13

تیس

ای و صخرهTidepool

25° 21′20.66̋ N
60° 36′01.51̋ E

I.spilotus

1
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ایستگاه مورد مطالعه

جنس بستر

موقعیت جغرافیایی

نام گونه

تعداد نمونه
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 .)al., 2016آنها در سرتاسر جهان ،از سواحل گرمسیری و استوایی تا
شبهجزیره قطب جنوب و در انواع مختلفی از زیستگاهها شامل :مناطق
مرجانی ،صخرهای ،تاید پولها ( ،)Tidepoolمانگرو ،بسترهای اویستری
( ،)Oyster bedsشمار اندکی در رودخانهها و حتی در محیطهای
عمیق یافت میشوند ( Patzner et al., 2009; Springer and
 .)Hastings, 2009; Lin and Hastings, 2013معموالً افراد این
خانواده کفزی هستند .بلنیهای دندان شانهای ( Combtooth
 )blenniesماهیانی کوچک که اغلب کمتر از  211میلیمتر طول دارند
( .)Patzner et al., 2009نام مشترک آنها برگرفته از دندانهای
منحصر بهفرد آن است که شامل یک ردیف شانهمانند بر روی فکها و
پیشفک ( )Premaxillaو نیز عدموجود دندان برروی سایر استخوانها
در حفره دهانی میباشد .اکثر بلنیهای دندان شانهای دارای ظاهر کلی
مشابهی هستند .بدن کشیده ،پوزه کوتاه و گرد با چشمهایی که بر روی
سر قرار دارد ،بالههای پشتی و مخرجی کشیده و بهطور معمول وجود
تاژکهای باریکی ( )Cirriکه معموالَ در بخش جلویی سر قرار دارد
( .)Patzner et al., 2009بلنیها بهعنوان یک شاخصزیستی در پایش
محیطزیست و ارزیابی تأثیر آالیندههای مختلف در آبهای ساحلی
مورد مطالعه قرار میگیرند ( .)Ansari, 2015علیرغم اهمیت آنها در
سیستمهای اکولوژیکی و نقشهای پر اهمیت آنها در زنجیرههای
غذایی ،سیستماتیک آنها همچنان حلنشده باقیمانده است ( Patzner
.)et al., 2009
مطالعات اندکی برروی این خانواده در آبهای ایران انجام شده
است ( Esmaeili and Mehraban, 2017; Ataran Fariman et
 .)al., 2016مطالعات خانواده  Blenniidaeدر ایران بهطور محدود در
حد چندگونه انجام شده که نمیتواند تنوعزیستی این خانواده را بهطور
کلی مشخص نماید و نیازمند مطالعات و بررسیهای بیشتری است که
قدم اول شناسایی ریخت و ظاهر آنها است .بررسی مقدماتی توسط
بلیگوارد و الپنسین ( )Blegvard and Loppenthin, 1944انجام شد.

طباطبایییزدی و همکاران
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شکل  -1دریای مکران و سه ایستگاه مورد مطالعه (تیس ،دریا بزرگ و لیپار)

 34صفت ریختسنجی با استفاده از کولیس دیجیتال اندازهگیری
شد (جدول .)2بهمنظور بررسی معنیداری صفات بین نمونهها و
همچنین بهدست آوردن میانگین و انحرافمعیار آنها از آنالیزهای
 (General Linear Model) GLMو دانکن در نرمافزار آماری SPSS-
 23استفاده شد .از آنالیزهای چندمتغیره تجزیه مؤلفههای اصلی

بینگونهای ( I.spilotusو  )Iedentulus, I.poxو درونگونهای نمونهها
استفاده شد .همچنین از آنالیز خوشهای با انتخاب الگوریتم Paired
 groupو مقایسه میزان تشابه براساس فاصله اقلیدسی بهمنظور بررسی
میزان شباهتها نیز استفاده گردید .کلیه آزمونهای چندمتغیره با
استفاده از نرمافزار آماری  PAST-2.17انجام شد ( Hammer and

) (Principle Component Analysisو تحلیل تابع متمایزکننده
( )Discriminant Function Analysisبرای بررسی تغییرات شکلی

.)Harper, 2013
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جدول -2صفات ریخت سنجی بررسی شده
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شده
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طباطبایییزدی و همکاران

 | 3نتایج
نتایج آنالیزهای صفات مورد بررسی میان سهگونه

( I.edentulus,

)I.spilotus, I.pox

بررسی میانگین فواصل اندازهگیری شده در آنالیز تکمتغیره
( )Univariateتفاوتهای معنیداری در چند صفت نشان داد
(جدول .)3از آنجا که در تفاوت مقدار برخی متغیرها طول کل بدن نیز
تأثیرگذار است؛ بدین منظور متغیرهایی که دارای اختالف معنیداری
بودند ،بهصورت نسبی نیز محاسبه و بهعنوان متغیری مجزا در آنالیزها

وارد شدند .از این تعداد 5 ،متغیر مربوط به فاصله میان بالهپشتی و
شکمی ،فاصله بالهپشتی و مخرجی ،طولکل باله -پشتی ،فاصله میان
پوزه و قسمت جلویی و پشتی باله سینهای در میان متغیرهایی که
بهطور نسبی محاسبه شد ،تفاوتهای معنیداری را توسط آزمون دانکن
نشان دادند.

جدول  -3مقایسه میانگین ( ±انحراف معیار) صفات اندازهگیری شده دارای اختالف آماری معنیدار ،نمونههای سه گونه ( I.spilotus ،I.edentulusو

 )I.poxدر سه ایستگاه مورد مطالعه در دریایمکران

در تکنیکهای چندمتغیره ) (Multivariateبهطور همزمان چندین
متغیر یا جمعیت مورد ارزیابی قرار میگیرد ،از این روست که میتواند
شباهت نمونهها را ارزیابی نمود .تحلیل تجزیه به مولفههای اصلی سه
گونه نشان داد که دو مؤلفه اول و دوم در مجموع  55/26درصد از
تغییرات شکل بدن را شامل میشوند (شکل .)2نتایج تحلیل DFA

حاصل از آزمون  Tهتلینگ ( )t-test Hotelingتفاوت معنیداری را
بین دو گونه ( I.poxو )I.spilotusاز نظر ویژگیهای ریختی مورد
بررسی نشان نداد ) .(Hotellings t2=114.08; F=1.59; p>0.05دو
گونه  I.poxو  I.spilotusنیز در نمودار تا حدودی دارای همپوشانی
نشان بودند (شکل.)3
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* ردیفهایی با حداقل یک حرف مشترک در سطح  0/05تفاوت آماری معنیداری با یکدیگر ندارند.
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شکل  -3نمودار  DFAفاصله شکل بدن دو گونه  I.poxوI.spilotus

شکل  -4نمودار تحلیل خوشهای شکل بدن سه گونه مورد مطالعه

نتایج آنالیزهای صفات مورد بررسی میان جمعیتهای گونه I.spilotus

نتایج بررسیهای آماری میان سه جمعیت تیس ،لیپار و دریابزرگ ،گونه
 I.spilotusتفاوت آماری چندانی را میان آنها نشان نداد (جدول.)4
تنها متغیری که دارای اختالف معنادار بود ( )p<0/05طول باله
سینهای (متغیر  )23-24بود .بهمنظور بررسی وجود رابطه بین متغیرها

جدول -4مقایسه میانگین ( ±انحراف معیار) فاکتورهای مورد بررسی دارای اختالف آماری معنیدار نمونههای سه جمعیت (تیس ،لیپار و دریا بزرگ) ،گونه I.spilotus
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باتوجه به نمودار آنالیز خوشهای (با  10000تکرار) ،جمعیتهای
سه گونه  I.edentulus ،I.poxو  I.spilotusبراساس ریخت و ظاهر از
یکدیگر جدا شدند .جمعیت گونه  I.edentulusبا پشتیبانی 100
درصد از دو گونه دیگر جدا شد (شکل.)4

و طولکل ،مجدداً به طور نسبی نیز با استفاده از آنالیزهای آماری مورد
محاسبه قرار گرفتند (جدول .)4نتیجه محاسبات آماری متغیرهای
نسبی میان سه جمعیت تیس ،لیپار و دریابزرگ معناداری چندمتغیر را
نشان داد ( .)p<0/05متغیرهایی مربوط به فاصله میان پشت چشم و
جلوی آبشش و بالهشکمی ،فاصله حلق و جلوی بالهشکمی ،فاصله جلو
پوزه و جلو بالهپشتی ،فاصله بین انتهای بالهپشتی  IIو بالهدمی و
همچنین طول بالهمخرجی نشاندهنده اختالف آماری معنادار میان سه
جمعیت تیس ،لیپار و دریابزرگ گونه  I.spilotusبودند.
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تجزیه و تحلیل مؤلفههای اصلی بهمنظور برآورد تفاوتهای بالقوه
بین جمعیتها ،تغییرات شکل بدن را در دو مؤلفه اصلی اول با مجموع
واریانس  69/66درصد نشان داد (شکل  .)5از جمعیت تیس تنها یک
نمونه جمع آوری شده بود ،لذا امکان انجام آنالیزهای چندانی روی آن
وجود نداشت و از آنالیزها نیز حذف گردید .نتایج تحلیل  DFAدارای
اختالف معنیدار بود ) (Hotellings t2=869.1; F=3.36; p<0.05و

طباطبایییزدی و همکاران
.)6

تفکیک کامل دو جمعیت لیپار و دریابزرگ را نشان داد (شکل
نمودار آنالیز خوشهای (با  10000تکرار) ،جدایی جمعیتهای سه
ایستگاه تیس لیپار و دریا بزرگ را توانست بهخوبی نمایش دهد (شکل
 .)7جمعیت تیس با پشتیبانی  100درصد از لیپار و دریا بزرگ جدا
شد.

شکل  -5نمودار تجزیه به مولفههای اصلی ( ،)PCAشکل بدن نمونههای دو جمعیت گونه I.spilotus

نتایج آنالیزهای صفات مورد بررسی میان جمعیتهای (لیپار و دریا
بزرگ) گونه I.pox

آنالیزهای آماری تکمتغیره انجامشده روی جمعیتهای دریابزرگ و
لیپار گونه  I.poxاز میان  34متغیر بررسیشده در  20متغیر
تفاوتهای آماری معنادار را نشان دادند (جدول  .)5متغیرهایی مربوط
به فاصله پوزه و جلوی آبشش ،فاصله پشتچشم و جلوی آبشش ،فاصله
حلق و جلوی بالهپشتی ،فاصله جلوی بالهپشتی  Iو بالهشکمی ،فاصله

پشت بالهپشتی  Iو بالهشکمی ،فاصله پشت بالهپشتی  Iو بالهمخرجی،
فاصله جلو بالهپشتی  IIو بالهمخرجی ،طول بالهمخرجی ،فاصله جلو باله
مخرجی و پشت بالهپشتی  ،IIفاصله جلو بالهپشتی  IIو پشت باله
مخرجی ،طول بالهپشتی  ،IIفاصله پشت بالهمخرجی و جلوی بالهدمی،
فاصله جلو پوزه و جلوی بالهپشتی ،فاصله جلو پوزه و پشت بالهپشتی ،II
فاصله جلو پوزه و پشت بالهمخرجی ،فاصله جلو پوزه و جلو باله
مخرجی ،فاصله جلو پوزه و جلوی بالهسینهای ،طول بالهسینهای ،طول

] [ DOI: 10.22034/jair.8.4.61

شکل  -7نمودار تحلیل خوشهای شکل بدن سه جمعیت (تیس ،لیپار و دریابزرگ) گونه I.spilotus
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استاندارد و طولکل ارتباط معناداری میان جمعیتهای دو ایستگاه
جمعیتهای دو ایستگاه بهطور نسبی نیز

مورد مطالعه نشان دادند.
مقایسه شدند (جدول  )5که نتیجه مقایسهها نشان داد ،دو جمعیت در

67

متغیرهای فاصله حلق و جلو بالهشکمی ،فاصله جلو پوزه و پشت باله
پشتی  IIو فاصله پوزه و بالهسینهای دارای تفاتهای آماری
معنادارمیباشند.

جدول -5مقایسه میانگین ( ±انحراف معیار) فاکتورهای مورد بررسی دارای اختالف آماری معنیدار نمونههای سه جمعیت (تیس ،لیپار و دریا بزرگ)،
گونه I.pox

منجر به استخراج دو مؤلفه معنیدار از لحاظ آماری شد (شکل  .)8دو
مؤلفه اول و دوم در مجموع  67/25درصد از واریانس کل را نشان داد
(بهترتیب  48/03درصد و  19/22درصد) .تحلیلممیزی برای جداسازی

] [ Downloaded from jair.gonbad.ac.ir on 2023-01-09

نتایج آنالیز  PCAمیان دو جمعیت دریا بزرگ و لیپار گونه I.pox

دو جمعیت انجام شد (شکل ،)9نتایج آزمون  DFAحاصل از آزمون
تی-هتلینگ ( )t-test Hotelingمعنیداری آماری را نشان داد
) (Hotellings t2=762.7; F=3.45; p<0.05و دو جمعیت براساس
ویژگیهای ریختشناسی بهطور کامل از یکدیگر جدا شدند.
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شکل  -9نمودار  DFAفاصله شکل بدن دو جمعیت لیپار و دریا بزرگ ،گونه I.pox
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از آنجا که هدف این تحقیق بررسی میزان تفاوتهای ریختی میان سه
گونه  I.spilotus ،I.edentulusو  I.poxدر حوزه مکران بود ،نتایج
توانست تا حدودی جدایی میان آنها و میزان شباهتها و تفاوتهای
سه گونه را مشخص نماید .دو گونه  I.spilotusو  I.poxمشابهت
بیشتری با یکدیگر داشتند .تفاوتهای ریختی میان سه گونه مورد
مطالعه بهطور عمده مربوط به ویژگیهای ارتفاع بدن و ساقهدمی به-
همراه موقعیت بالههایمخرجی و پشتی بوده است که میتواند مرتبط با
شرایط اکولوژیکی (تیپ بستر) در سه ایستگاه مختلف و یا رژیم غذایی
متفاوت آنها باشد ( Chapman et al., 2008; Schaefer and
 .)Kerfoot, 2006تغییر شکل درناحیه سر و دهان میتواند بیانکننده
تفاوت در سطوح تغذیهای یا تفاوت در منابع غذایی مورد استفاده باشد
( .)Langerhans et al., 2003; Ruehl and Dewitt, 2005در میان
آنالیزهای نسبی میان سه گونه  5متغیر مربوط به فاصله میان باله
پشتی و شکمی ،فاصله بالهپشتی و مخرجی ،طول کل بالهپشتی ،فاصله
پوزه و قسمت جلویی و پشتی بالهسینهای ،تفاوتهای معنیداری را
توسط آزمون دانکن نشان دادند .نتایج آزمون تحلیل ممیزی میان دو
گونه  I.spilotusو  I.poxهمپوشانی و میزان شباهت باالیی میان این
دو گونه نشان داد .براساس نتایج آنالیز خوشهای گونه I.edentulus
دارای تفاوت بیشتری با  I.spilotusو  I.poxبود .بهطورکلی دو گونه
 I.spilotusو  I.poxمشابهت بیشتری با یکدیگر داشتند و گونه
 I.edentulusدارای فاصله ریختی بیشتری با دو گونه دیگر بود .انجام
مطالعات ژنتیکی بر روی این سه گونه وضعیت مقاربت ژنتیکی گونه
 I.spilotusرا با دو گونه دیگر مشخص خواهد نمود و این مطالعات
تکمیلی خواهند توانست به روشن شدن وضعیت آرایهشناسی این
گونهها کمک نماید.
نتایج آنالیزهای تکمتغیره میان سه جمعیت تیس ،لیپار و دریا
بزرگ گونه  I.spilotusتفاوت آماری چندانی نشان نداد ،تنها متغیر
معنیدار طول باله سینهای بود .تحلیل متغیرهای نسبی در مورد این
سه جمعیت نشان داد که میان طولکل و متغیرهای مورد بررسی
تفاوتهای آماری معناداری وجود دارد .آنالیز تحلیل ممیزی توانست دو
جمعیت لیپار و دریابزرگ را بهطور کامل از یکدیگر تفکیک کند.
جمعیت تیس نیز براساس آنالیز خوشهای از دو جمعیت دیگر جدا شد.

بهعبارتی هر سه جمعیت ویژگیهای متفاوتی را نشان دادند و آنالیزها
توانستند تفاوت میان آنها را بهخوبی نمایش دهند.
آنالیز تکمتغیره درون گونهای  I.poxدر  20متغیر میان دو
جمعیت دریابزرگ و لیپار تفاوت معنیدار نشان داد .متغیرهای مربوط
به طول سر ،عرض بدن ،متغیرهایی مربوط به بالهمخرجی و بالهدمی،
طولکل و طول استاندارد نیز دارای معنیداری بودهاند .آنالیزهای چند
متغیره نیز جدایی دو جمعیت لیپار و دریا بزرگ را نشان دادند و آنالیز
تحلیل مؤلفههای اصلی براساس  67/25درصد واریانس کل توانست
اختالفات دو جمعیت را از یکدیگر نشان دهد .براساس تحلیل ممیزی
جدایی دو جمعیت لیپار و دریابزرگ مشاهده گردید و تفاوت آنها از
لحاظ آماری نیز معنیدار بوده است ( .)p<0.05از آنجا که پس از
مرحله شناسایی گونهها و جمعیتهاست که میتوان از آنها حفاظت
کرد ( )Turan, 1999و اقدام به مدیریت و ارزیابی آنها نمود و تاکنون
نیز شناسایی دقیق و مطالعه برروی این گونهها و جمعیتهای آنها
انجام نشده ،لذا نمیتوان این ذخایر آبزیان و تنوعزیستی را مدیریت و
حفاظت نمود .از سویی شناخت تفاوتهای ریختی بین جمعیتهای
یک گونه از نظر حفاظت و درک روند تکامل آنها بهعنوان واحدهای
تکاملی اهمیت بهسزایی دارد ( .)Nasri et al., 2013نتایج این تحقیق
میتواند به درک بهتر تفاوتهای ریختی گونههای مختلف این جنس
کمک نموده و منجربه شناخت مسیر تکاملی اعضای این جنس نیز
گردد.
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Abstract
Biodiversity conservation is one of the most important issues in today's world. Few
studies to date on the biodiversity of the waters of the Persian Gulf and the Makran
Sea indicate its remarkable species richness. This study aimed to investigate the
morphometric differences of three fish species (I.edentulus, I.spilotus and I.pox)
from Blenniidae and the populations of the studied species in the Makran Sea. A total
of 67 specimens were captured during the spring and summer 1397 from the three
stations of Tis, Lipar and Darya-bozorg by a hand net. 34 morphometric traits were
measured using digital caliper. Three species and their populations were analyzed by
SPSS software using univariate statistical methods (GLM) and Duncan. Multivariate
analysis such as principal component analysis (PCA), and discriminant function
analysis (DFA) and cluster analysis based on Euclidean distance were performed to
investigate inter and intra-specific morphological differences in PAST statistical
software. The results showed considerable similarities between I.spilotus and I.pox.
Differentiation of three populations of I.spilotus species was mainly in the pectoral
fin and the results showed significant differences (p<0.05) among the populations of
this species. The body shape was considerably difference between the two
populations of Lipar and Darya-bozorg of I.pox species. DFA analysis separated the
later populations, as well. Although, the results of this study, based upon the
traditional morphometric method was able to show the differences between the
studied populations, Geometric Morphometrics and genetic studies could
complement this research in the future.
Keywords: Biodiversity, Morphological differences, Blenniidae, Traditional
Morphometrics

