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 برداري و پرورش آبزیانبهره نشریه

  1392 تابستان دوم،، شماره دومجلد 
http://japu.gau.ac.ir  

  

  در سواحل جنوبی  Vimba persaکولی خزريسیاه بررسی ساختار جمعیتی ماهی
  سنجی تراس و شمارشیهاي ریختدریاي خزر با استفاده از ویژگی

  

  3سرپناهو علینقی  2آرش اکبرزاده*، 1کیوان عباسی

  ،انزلیبندرهاي داخلی، پروري آبپژوهشکده آبزيپژوهشی گروه اکولوژي،  مربی1
 ات، آموزش و ترویج کشاورزياستادیار سازمان تحقیق3 ،دانشگاه هرمزگان گروه شیالت،استادیار 2

  24/3/91؛ تاریخ پذیرش:  20/1/91تاریخ دریافت: 
  1چکیده

در سواحل تالش،  )Vimba persa( کولی خزريماهی سیاه ونهنم 124 در این مطالعه ساختار جمعیتی
سنجی و هاي ریختدر دریاي خزر با استفاده از ویژگی انزلی، کیاشهر، لنگرود، چالوس و رودخانه تنکابن

 قطر چشم، سیستم تراس، فاصله 20سنجی شامل ریخت شاخص 24 شمارشی مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج  گیري گردید.در هر ماهی اندازهشمارشی شاخص  10و نیز  ول گونهط ، طول پوزه،فاصله بین دو چشم

در سطوح مختلف ها در بین نمونه شمارشیویژگی  5و  سنجی اصالح شدهریختویژگی  18نشان داد که 
 اطقمن کولیسیاهماهیان دهنده وجود تنوع باالي فنوتیپی در که نشان )>05/0P( دار بودداراي تفاوت معنی

طور سنجی اصالح شده و شمارشی بههاي ریختتابع متمایزکننده براي ویژگیتحلیل  .باشدمطالعه میمورد 
نمودار طور صحیح در جمعیت اصلی خود جاي داد. از افراد را به درصد 8/50و  6/76ترتیب میانگین به

کولی هاي سیاهنمونهه سنجی نشان داد کهاي ریختبراي ویژگی 2و  1کننده دست آمده از توابع متمایزبه
هاي ساحل لنگرود بسیار نزدیک به که نمونهطور کامل از سایر مناطق جدا شده، در حالیساحل انزلی به

مازندران غرب کولی هاي سیاهو نمونه بوده(ساحل چالوس و رودخانه تنکابن) مازندران  غرب هاينمونه
هاي شمارشی ها در مورد ویژگیپوشانی بین نمونههمکه حالی بود  این در گونه تمایزي از هم نداشتند.هیچ

سنجی در جدا هاي ریختهاي شمارشی نسبت به ویژگیتر ویژگیدهنده کارآیی کمتقریبا  زیاد بوده که نشان
  .باشدها میکردن جمعیت

  

  سنجی و شمارشیهاي ریختدریاي خزر، ویژگی، کولی خزريسیاه :هاي کلیديواژه

                                                
  akbarzadeh@ut.ac.irمسئول مکاتبه: * 
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  مقدمه
 ،شناسی، بومتکاملی بررسی و از جمله متعددي به دالیل آبی هايدر اکوسیستم ماهیان بررسی

 است اهمیت داراي ماهی ذخایر و پرورش رداريبو بهره آبی منابع ، مدیریت، حفاظترفتارشناسی
 ها و مطالعهآن شناسیزیست به بردنپی براي ماهیان شناسایی. )1962الگلر و همکاران، (

در کشور،  گوناگون آبی هايسازگانومبگردد. با وجود می محسوب قدم اولین آبی هايسازگانبوم
از نظر  زیادي مشکالت سفانهأو مت شده ها انجامآن روي شناسیاز نظر ماهی اندکی مطالعات تاکنون

در  ناچیزي کارهاي ها، تاکنوندر مورد جمعیت و تهها وجود داشدر مورد زیرگونه ویژههب سیستماتیک
  .است گرفته صورت ایران

 دو گونه دارايو کند می کره شمالی زیستبوده و در نیم کپورماهیان خانواده وجز کولیسیاه ماهی
از  خزري کولیسیاه .)1949؛ برگ، 1991؛ سیهار، 1994(آبلین و وینکلر،  باشدمی زیرگونه و چندین

از آستارا تا بابلسر و در سایر  هعمدطور به ایرانی در سواحل که دهبو رودکوچ -دریازي ماهیان جمله
شوند، می بالغ سالگی 4یا  3 و در سن نموده زیست اغستانو د آذربایجان تر در سواحل، بیشسواحل

 به ریزيمنظور تخمه، بفروردین اواخر اسفند یا اوایلو در  گذراندمی را در دریا زمستان ماهی این
 ،سفیدرود، خشکرود، حویق هايرودخانه ویژههب دریا این یایراني هاو رودخانه ساحلی هايآب

سو، ، قره، اتركرگانرود، سردابرود، چالوسگ، ، تجنانزلی تاالب ود، حوزه، کرگانرود، ناورآستاراچاي
(عباسی و همکاران،  گرددمیوارد شفارود  و رودخانه گرگان ، خلیج، تنکابنهراز، ارس بابلرود،
تا تیرماه  اردیبهشت درو  )1981؛ کازانچیو، 1999عباسی و همکاران، ؛ 1999؛ کیابی و همکاران، 2004

د صی). 1949؛ برگ، 1981؛ کازانچیو، 2005عباسی و همکاران، ( نمایدمی ریزيتخم در خزر جنوبی
 و در ریزجثه ماهی یک کولیباشد. سیاهمتر میمیلی 190-300 آن و طول سالگی 3 در سن تربیش آن

ها با ها و رودخانهدر دریا، تاالب ماهی اینباشد. می نشینانبسیار لذیذ و مورد پسند ساحل حالعین
 طی در ایران صید آن میزان .گرددصید می قالب اع، کالو و انو، ماشک، الکش، دامتعاونی هايپره

  که طوريبه ،)2011(سازمان شیالت ایران،  بوده در نوسان تن 9- 474) از 1384-89( اخیر هايسال
  در سال  رسیده و دوباره 1388-89سال تن در  474به حدود  1384- 85 سالدر تن  9از حدود 

)، 1373-74 سفیدرود (سال در رودخانهاین ماهی صید  میزانت. تن کاهش یافته اس 7/99به  90-1389
  .)1997(خاوال،  است برآورد شده تن 71 حدود
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 خزر دریاي در حوزه کولیسیاه روي اندکی مطالعات تاکنون دهد کهمی نشان مطالعاتی مرور سوابق
 مطالعات این نمود که اشاره) 1981زانچیو (کا ) و1949برگ ( مطالعات به توانمی که گرفته صورت

 در دریاي را از آن جمعیت سه )1997اف (قلی .است شده خزر انجام دریاي ایرانیغیر در حوزه تربیش
ذخایر  ارزیابی صید و میزان بر روي )2000نژاد و همکاران (غنی نیز . در ایراناست نموده خزر شناسایی

عباسی  و) 1997خاوال ( و انزلی تاالب به آن کوچگري يبر رو) 1992پور و همکاران (کریم ،یماه این
هایی بررسی کولی در سفیدرودصید سیاه میزانو  ریزي، تخممهاجرت زمان بر روي) 2005و همکاران (

 ،سفیدرودا در آن رشناختی هاي ریختبررسی) 2004عباسی و همکاران ( ند. همچنینداد را انجام
 تنوع )2009نجاتی و همکاران ( مثل آن را در ساحل کیاشهر،بیولوژي تولید )2010حسینی و همکاران (

  اند.مورد مطالعه قرار دادهسواحل آستارا، تنکابن و ترکمن کولی را در سیاه ریختی
هاي جمعیتشناسایی  در راآبزیان از ذخایر  برداريبهره ، اساسشیالتی شناسانزیست که جااز آن

خزري در  کولیسیاه و از جمله ماهیان جمعیتی بررسی دانند، بنابراینمیشان در زیستگاه هامختلف آن
گیرد.  صورت اساسی اقدامات آن خردمندانه برداشت به تا نسبت است همیتا دارايبسیار  دریاي خزر

  باشد.می سواحل ایرانی دریاي خزر هايکولیسیاه جمعیت در نتیجه هدف از این مطالعه تعیین تنوع
  

  هامواد و روش
هاي مهم از یکدیگر، فاصله رودخانه، یکدیگراز  سواحل فاصله به با توجه بررسی در این: بردارينمونه

ی لی در سواحل ایرانکوو نیز فراوانی ماهی سیاه وضعیت هیدروبیولوژیک سواحل جنوبی دریاي خزر
ایستگاه واقع در سواحل تالش، انزلی، کیاشهر، لنگرود، چالوس و  6تعداد اساس آمار صید، دریاي خزر بر

صورت  گیرتور گوشو  با پره 1385-86هاي در سال ماهیان برداريو نمونه تعیینرودخانه تنکابن 
در  این پژوهشدهد. در برداري را بر روي نقشه نشان میهاي نمونهموقعیت ایستگاه 1شکل  .گرفت

آوري شده از هر لعه قرار گرفت. تعداد ماهیان جمعکولی مورد مطاعدد ماهی سیاه 128مجموع تعداد 
 بدن ، رنگماهیان بردارياز نمونه پس آورده شده است. 1ها در جدول منطقه، دامنه و میانگین طول آن

  شدند. منتقل آزمایشگاه و به تدرصد تثبی 10 ها در فرمالینو نمونه ها ثبتآن
الگوي سیستم تراس  2شکل  هاي شمارشی:آوري دادهسنجی و جمعهاي ریختگیري ویژگیاندازه

دور تا دور بدن ماهی انتخاب شد و  1لند مارك 10 دهد. در این پژوهشکولی نشان میرا در ماهی سیاه
                                                
1- Landmark 
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گیري فواصل بر اندازه. عالوه)1982وکستین، (استراس و ب گیري گردیدها اندازهفاصله بین آن 20
)، طول پوزه (فاصله چشمیویژگی روش سنتی شامل طول گونه (فاصله پس 4سیستم تراس، 

ویژگی شمارشی  10گیري گردید. همچنین چشمی)، قطر چشم و فاصله بین دو چشم نیز اندازهپیش
هاي پشتی و مخرجی، تعداد رهاي بالههاي رو، باال و پایین خط جانبی، تعداد خاشامل تعداد فلس

شکمی و همچنین تعداد خارهاي آبششی فوقانی و تحتانی در  هاي پشتی، مخرجی،هاي نرم بالهشعاع
هاي شمارشی ماهیان در منظور کاهش احتمال خطا، شمارش ویژگیکولی شمارش گردید. بهماهی سیاه

  زیر لوپ انجام گرفت.
  

  
  

  ساحل کیاشهر، -3ساحل انزلی،  -2 ساحل تالش، -1برداري بر روي نقشه: ي نمونههاموقعیت ایستگاه -1شکل 
  )www.maps.google.com(منبع:  ساحل چالوس -6و  رودخانه تنکابن - 5ساحل لنگرود،  -4
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  انتهاي -4 ،ابتداي باله پشتی -3 ،پیشانی -2 ،نوك پوزه -1 .کولیالگوي سیستم تراس در ماهی سیاه -2شکل 

  ،انتهاي باله مخرجی -7 ،محل آخرین شعاع باله دمی (پایین) -6 ،محل اولین شعاع باله دمی (باال) -5 ،پشتی باله
  ايابتداي باله سینه - 10و  ابتداي باله شکمی - 9، ابتداي باله مخرجی -8

  
  متر)ه (میلیکولی در مناطق مورد مطالعدامنه، میانگین و انحراف معیار طول استاندارد ماهی سیاه -1جدول 

  (انحراف معیار) میانگین طول  دامنه طول  تعداد  منطقه مورد مطالعه
  7/152 ± 1/9  137- 171  15  ساحل تالش
  9/149 ± 4/8  132- 168  25  ساحل انزلی

  7/142 ± 1/8  130- 165  42  ساحل کیاشهر
  0/151 ± 3/15  120- 171  17  ساحل لنگرود

  0/132 ± 3/12  120- 167  17  رودخانه تنکابن
  3/169 ± 1/11  152- 190  12  ساحل چالوس

  
هاي شمارشی در جا که ویژگیاز آن :هاي آماريسنجی پیش از تحلیلهاي ریختسازي دادهآماده

مانده و هیچ ارتباطی با اندازه ماهی ندارد، نیازي به حذف اثر اختالف سرتاسر دوران زندگی ثابت باقی
اي طور پیوستهسنجی بههاي ریختاما اندازه ).2004و همکاران،  (پالت باشدها نمیاندازه از این داده

ماهیان، اثر اختالف اندازه سنجی کند که معموال  در مطالعات ریختبا افزایش اندازه بدن تغییر می
، چرا که اختالف )1990(اسچرك و مویلی،  گرددها از تغییرات شکل بدن حذف مینمونه

گیري شده و اندازه هايهاصلگونه باید ناشی از اختالف واقعی ف هاي یکسنجی بین جمعیتریخت
 هاي هر جمعیت باشددلیل تفاوت در اندازه نسبی نمونهبه ها باشد و این اختالف نبایدشکل بدن آن

هاي هاي مختلفی از دادهتوان به روشاثر اختالف اندازه بدن را می). 2004(توران و همکاران، 
هاي رگرسیونی استوار است ها بر پایه چند نوع از تحلیلد که این روشسنجی حذف نموریخت
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الیوت و  که توسط 0/LsL(=MadjM(b از فرمول آلومتریک ). در این پژوهش1990(شرك و مویل، 
اندازه : Mاستفاده شد که در آن،  ه گردید،یها ارابراي اصالح اثر اختالف سایز نمونه )1995همکاران (

طول استاندارد : 0L، گیري شدهاندازه اصالح شده فاصله اندازه: adjM، گیري شدهدازهواقعی فاصله ان
تمامی ماهیان در  0logبه  Mlog : شیب رگرسیونbو  هااستاندارد کل نمونه : میانگین طولsL، ماهی

  ها.کل نمونه
ر اصالح شده همبستگی بین متغی دار بودناز طریق آزمون معنی هاي اصالح شدهسپس کارآیی داده

حذف کامل اثر  دهندهدار نبودن این همبستگی نشانمعنی. مورد سنجش قرار گرفت و طول استاندارد
  .باشدمی هااختالف اندازه از داده

سنجی و نیز هاي اصالح شده ریختداده: و شمارشیسنجی هاي ریختهاي آماري دادهتحلیل
ها داراي توزیع جا که دادهودن قرار گرفت و از آنهاي شمارشی در ابتدا تحت آزمون نرمال بداده

طرفه ها از تحلیل واریانس یکدار هر متغیر در بین گروهمنظور برآورد اختالف معنینرمال بودند، به
ANOVA هاي سنجی و دادههاي اصالح شده ریختگیرياستفاده شد. همچنین اندازه 2و تست توکی
هاي مورد بررسی تحت تحلیل چندمتغیره تابع یختی بین گروهمنظور بررسی اختالف رهشمارشی ب

منظور قرار دادن افراد کننده به کمک رسم نمودار بهر گرفت. نتایج تحلیل تابع متمایزقرا 3کنندهمتمایز
طور هبندي بر پایه درصد افرادي که بدر هر گروه مورد استفاده قرار گرفت و میزان موفقیت این گروه

اجراي ). 2005هیرو و همکاران، (پین گیرند تخمین زده شدهاي اصلی خود قرار میصحیح در گروه
 Minitab و  SPSS 11.5افزاريهاي نرمهاي آماري در این مطالعه با استفاده از بستهتجزیه و تحلیل

  انجام شد.
  

  نتایج
 کولییاهسماهی  شمارشیسنجی و ریختهاي میانگین و انحراف معیار ویژگی 3و  2هاي جدول

ل سنجی اصالح شده با طوهاي ریختیک از ویژگیهیچ دهد.در مناطق مورد مطالعه را نشان می
آمیزي اثر اختالف اندازه طور موفقیتهشت و بنابراین فرمول آلومتریک بندا داراستاندارد اختالف معنی

  ها حذف نمود.را از داده

                                                
2- Tukey 
3- Discriminant Function Analysis 
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سنجی اصالح شده نشان داد که هاي ریختیبراي ویژگ Tukeyو تست طرفه تحلیل واریانس یک
 )>05/0P( بود دارجمعیت داراي اختالف معنی 6گیري شده در بین ویژگی اندازه 24ویژگی از  18

دار ها داراي اختالف معنیویژگی مابین نمونه 5ویژگی شمارشی،  10از مجموع  همچنین .)3(جدول 
 کولیسیاهدر ماهی  و مخرجی شکمی هايباله يرهاجا که تعداد خااز آن). 4(جدول  )>05/0P(بود 

  هاي آماري بعدي در نظر گرفته نشدند.)، این متغیرها در آنالیزخار عدد 3( بودثابت 
تابع  دست آمد کهتابع به 5سنجی اصالح شده هاي ریختکننده براي ویژگیدر تحلیل تابع متمایز

کل  درصد 7/67 و در مجموع دو تابع اول درصد 2DF( 4/30( و تابع دومدرصد  4/37 )1DF( اول
 2فاصله بین دو لندمارك قطر چشم و کننده اول دهند. در تابع متمایزگروهی را توضیح میتغییرات بین

). در تابع تشخیص 416/0و  491/0 ترتیببه( ندهمبستگی مثبت باالیی را با این تابع نشان داد 10و 
بت باالیی با این تابع بودند داراي همبستگی مث 4و  3ارك نیز قطر چشم و فاصله بین دو لندمدوم 

  ).416/0و  491/0 ترتیب(به
 کولیسیاههاي دهد که نمونهنشان می )3 (شکل 2و  1از توابع تشخیص  دست آمدهنمودار به

اند. طور کامل از سایر مناطق جدا شده و در سمت راست و باالي نمودار قرار گرفتهانزلی به ساحل
سواحل شرقی گیالن (ساحل لنگرود) و اي ههنیز تقریبا  از نمونکولی ساحل کیاشهر هاي سیاهنهنمو

هاي سواحل مازندران (چالوس و تنکابن) جدا بوده و در بخش پایین نمودار تمرکز دارند. نمونه
قسمت گونه تمایزي از هم نداشته و در کولی مازندران (ساحل چالوس و رودخانه تنکابن) هیچسیاه

کولی ساحل لنگرود بسیار هاي سیاهباالیی و سمت چپ نمودار تمرکز دارند. همچنین تمرکز نمونه
سنجی هاي ریختکننده براي ویژگیتحلیل تابع متمایزباشد. هاي مازندران مینزدیک به نمونه

ي داد طور صحیح در جمعیت اصلی خود جاهاز افراد را ب درصد 6/76طور میانگین اصالح شده به
بندي افراد مربوط به طبقه ترین درصد موفقیت درباالیی قرار دارد. بیش نسبتبهکه در حد 

طور صحیح در این جمعیت قرار هاز افراد بدرصد  88بود که  انزلیسواحل  کولیسیاههاي نمونه
  .)4 گرفتند (جدول

 تـابع اول آمـد کـه در آن    دسـت تـابع بـه   5هاي شمارشی کننده براي ویژگیدر تحلیل تابع متمایز
)1DF( 5/40  و تـابع دوم  درصد)2DF( 5/29  گروهـی را توضـیح داده و در   از تغییـرات بـین   درصـد

کننـده اول  دهنـد. در تـابع متمایز  گروهی را توضیح میکل تغییرات بیندرصد  70مجموع دو تابع اول 
 هـاي روي خـط جـانبی   فلـس تعـداد  و ) 666/0همبستگی مثبت باال ( هاي زیر خط جانبیفلستعداد 

هاي باالي خط جانبی همبستگی فلسکننده دوم تعداد در تابع متمایز و )-441/0همبستگی منفی باال (
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  .) را دارا بودند818/0بت باالیی (مث
ان دهد که ماهینشان میهاي شمارشی براي ویژگی 2و  1کننده دست آمده از توابع متمایزنمودار به

تمرکز داشته و در مقابل افراد مربوط بـه   پایین و چپ نمودارتر در سمت بیشساحل تالش  کولیسیاه
پوشـانی  الزم به ذکر است کـه هـم   دارند. پایین و راست نمودار پراکنشسمت در تر بیشساحل انزلی 

هـاي  تـر ویژگـی  دهنده کارآیی کمهاي شمارشی تقریبا  زیاد بوده که نشانها در مورد ویژگیبین نمونه
تحلیل تـابع   ).4باشد (شکل ها میسنجی در جدا کردن جمعیتهاي ریختی نسبت به ویژگیشمارش
ـ  درصـد   8/50ر میـانگین  طـو ههاي شمارشی بکننده براي ویژگیمتمایز طـور صـحیح در   هاز افـراد را ب

قـرار دارد.   سـنجی هـاي ریخـت  تري نسبت بـه ویژگـی  پایینجمعیت اصلی خود جاي داد که در حد 
 80بـود کـه    ساحل تـالش  کولیسیاههاي بندي افراد مربوط به نمونهرصد موفقیت در طبقهترین دبیش

  ).4 (جدولصحیح در این جمعیت قرار گرفتند  طوراز افراد به درصد
  

و پس آزمون  )ANOVA( طرفهانحراف معیار و نتایج تحلیل واریانس یک ±متر) طول میانگین (میلی -2جدول 
  )*>05/0P(مناطق مورد مطالعه  کولی درسنجی اصالح شده ماهی سیاهریختهاي توکی براي ویژگی

  ویژگی
  سنجیریخت

  ساحل لنگرود  ساحل کیاشهر  ساحل انزلی  ساحل تالش
رودخانه 

  تنکابن
ساحل 
 P Value  چالوس

2-1  29/9±1/1b 28/9±0/9ab 28/8±1/2a 28/7±1/2a 29/6±1/0ab 29/1±1/2ab *007/0  
3-2  53/9±2/5a 54/2 ± 2/0a 53/5 ± 2/2a 54/3 ± 1/5a 54/4 ±1/3a 55/1±1/8a 176/0  
4-3  16/7±1/0bcd 16/4±0/8abc 15/7 ±0/8a 15/9 ±1/3ab 17/4 ± 1/0d 17/0±0/5cd *000/0  
5-4  50/9±1/8a 53/1 ±2/4ab 52/1 ± 3/0ab 53/9 ± 2/9b 51/3 ± 1/5a 52/4±3/5ab *012/0  
6-5  14/8 ± 0/5a 15/5 ± 0/9a 15/1 ± 0/6a 14/8 ± 0/7a 15/0 ± 0/5a 15/4±1/0a *022/0  
7-6  18/0 ± 1/4a 18/0 ± 1/5a 17/9 ± 1/4a 18/4 ± 1/2a 18/5 ± 1/1a 17/6 ± 1/5a 459/0  
8-7  27/3 ± 1/2a 30/2 ± 1/9b 29/1 ± 2/0ab 28/7 ± 2/2ab 28/5 ± 1/8ab 29/7 ± 1/3b *000/0  
9-8  33/0 ± 2/2a 31/5 ± 1/8a 31/5 ± 2/3a 32/5 ± 1/7a 31/8 ± 2/6a 31/2 ± 1/8a 101/0  
10 -9  41/2 ± 1/9a 41/0 ±1/9ab 40/3 ± 1/8ab 39/3 ± 1/6b 39/6 ± 1/5ab 39/6 ±2/1ab *006/0  
10 -1  38/8 ± 1/1a 38/2 ±2/0ab 39/0 ± 1/4a 39/0 ± 1/0a 38/0 ± 1/1ab 37/0 ±1/8b *001/0  
10 -2  26/3 ±1/2a 28/0 ±1/0b 27/7 ± 1/6b 26/5 ± 1/1a 26/2 ± 1/1a 26/2 ± 1/1a *000/0  
9-2  58/5 ± 1/9a 57/9 ±1/7ab 57/8 ± 1/9ab 56/9 ± 1/3b 57/3 ± 1/4ab 56/8 ± 1/6b *040/0  
9-3  41/9 ± 2/3a 41/5 ± 2/4a 40/8 ± 2/1a 40/5 ± 1/5a 41/2 ± 1/5a 40/8± 1/6a 402/0  
10 -3  55/5 ± 2/3a 54/2 ±2/0ab 54/1 ± 1/8ab 52/6 ± 2/2b 53/7 ± 2/1ab 54/4 ±1/8ab *003/0  
8-4  37/4 ±1/7ab 38/9 ± 2/2a 36/5 ± 1/7b 37/0 ± 2/0b 36/7 ± 1/8b 36/9 ± 2/0b *000/0  
8-3  47/5 ± 1/8a 47/2 ± 2/2a 47/1 ± 1/9a 46/1 ± 1/9a 47/0 ± 1/6a 47/8 ± 1/7a 277/0  
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  - 2ادامه جدول 
 ویژگی

  سنجیریخت
  ساحل لنگرود  ساحل کیاشهر  ساحل انزلی  لشساحل تا

رودخانه 
  تنکابن

ساحل 
 P Value  چالوس

9-4  44/4 ± 1/8a 42/8 ± 1/6a 42/6 ± 2/6a 43/5 ± 2/7a 43/0 ± 1/9a 42/9 ±1/8a 123/0  
7-4  42/7 ± 1/7b 44/3 ± 1/9a 42/9 ± 2/2ab 42/5 ± 1/4ab 42/0 ± 1/8b 42/3 ± 2/3b *005/0  
7-5  23/4 ± 1/7a 25/2 ± 1/3b 24/4 ± 1/7ab 25/0 ± 1/4b 23/9 ± 1/5ab 24/2 ±1/2ab *007/0  
8-5  48/7 ± 2/0a 52/2 ± 1/8b 50/9 ± 2/2b 51/5 ± 2/5b 50/8 ± 2/1ab 50/8 ±2/3ab *000/0  

  0/7a 11/4 ± 0/6a 10/9 ± 0/6ab 11/1 ± 0/5a 10/8 ± 0/9ab 10/2 ± 0/6b *000/0 ± 11/4  طول پوزه
  0/3a 10/6 ± 0/4c 9/8 ± 0/5ab 10/2 ± 0/5bc 9/8 ± 0/4ab 9/9 ± 0/7ab *000/0 ± 9/5  چشم قطر حدقه

  0/5ab 11/3 ±0/5ab 10/9 ± 0/7a 11/3 ± 0/5ab 11/5 ± 0/4b 10/9 ± 0/4a *002/0± 11/3  دو چشم فاصله بین
  0/5ab 15/7 ± 0/5a 15/8 ± 1/4ab 16/4 ± 1/0ab 16/7 ± 0/7b 16/1 ±0/7ab *004/0± 16/6  طول گونه

  باشد.درصد می 5دار در سطح هر ردیف بیانگر اختالف معنی انگلیسی متفاوت در حروف
  .باشدانحراف معیار می ±میانگین صورت ها بهداده

  
و پس آزمون توکی براي  )ANOVA( طرفهمتر) و نتایج تحلیل واریانس یک، انحراف معیار (میلینمیانگی -3جدول 
  )*>05/0P( مناطق مورد مطالعه کولی درهاي شمارشی سیاهویژگی

 P Value  ساحل چالوس  رودخانه تنکابن  ساحل لنگرود  ساحل کیاشهر  ساحل انزلی  ساحل تالش  ویژگی شمارشی

هاي تعداد فلس
  روي خط جانبی

49/1 ± 1/9a 51/1 ±1/5ab 51/6 ± 3/0b 51/9 ± 2/4b 50/7 ± 2/1ab 50/8 ± 1/8ab *008/0  

هاي تعداد فلس
  باالي خط جانبی

8/3 ± 0/5ab 8/1 ± 0/3a 8/7 ± 0/5bc 8/3 ± 0/6ab 8/6 ± 0/5abc 9/0 ± 0/6c *000/0  

هاي تعداد فلس
  پایین خط جانبی

6/0 ± 0/0a 5/1 ± 0/6b 5/3 ± 0/5b 5/4 ± 0/5b 5/5 ± 0/5b 5/3 ± 0/5b *000/0  

  هاي تعداد شعاع
  نرم باله پشتی

8/0 ± 0/0a 8/0 ± 0/0a 7/9 ± 0/2a 7/9 ± 0/2a 8/0 ± 0/0a 8/0 ± 0/0a 144/0  

  هاي تعداد شعاع
  نرم باله مخرجی

17/7 ± 0/9a 17/6 ± 0/9a 17/5 ± 0/9a 17/3 ± 1/3a 17/8 ± 1/1a 18/1 ± 1/1a 384/0  

  هاي تعداد شعاع
  باله شکمی

8/9 ± 0/4ab 8/8 ± 0/4ab 8/4 ± 0/6a 8/6 ± 0/5ab 8/9 ± 0/2b 9/0 ± 0/4b *000/0  

تعداد خارهاي 
  آبششی فوقانی

17/1 ± 0/9a 17/1 ± 1/0a 16/4 ± 1/2a 16/7 ± 1/1a 16/2 ± 0/8a 17/0 ± 0/7a *022/0  

تعداد خارهاي 
  تحتانیآبششی 

20/3 ± 1/0a 20/1 ± 1/0a 20/2 ± 1/0a 20/2 ± 1/5a 20/2 ± 1/3a 19/5 ± 0/8a 452/0  

  باشد.درصد می 5دار در سطح هر ردیف بیانگر اختالف معنی انگلیسی متفاوت در حروف
  .باشدانحراف معیار می ±میانگین صورت ها بهداده
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سنجی هاي ریختاي ویژگیکولی (براساس درصد) در جمعیت اصلی خود بربندي صحیح افراد ماهی سیاهطبقه - 4جدول 
 و شمارشی

  منطقه
  ساحل
  تالش

  ساحل
  انزلی

  ساحل 
  کیاشهر

  ساحل 
  لنگرود

  ه رودخان
  تنکابن

  ساحل 
  چالوس

    مجموع

  100  0/0  20  0/0  0/0  0/0  0/80  ساحل تالش

هاي ویژگی
  سنجیریخت

  100  0/0  0/0  0/4  0/4  0/88  0/4  ساحل انزلی
  100  8/4  0/0  0/0  4/71  5/9  3/14  ساحل کیاشهر
  100  0/0  9/5  4/82  0/0  0/0  8/11  ساحل لنگرود

  100  8/11  7/64  9/5  0  9/5  8/11  رودخانه تنکابن
  100  0/0  20  0/0  0/0  0/0  0/80  ساحل چالوس
  100  3/17  7/6  0/0  0/0  0/0  0/80  ساحل تالش

هاي ویژگی
  شمارشی

  100  0/8  0/4  0/16  0/0  0/68  0/4  ساحل انزلی
  100  1/7  0/19  9/11  5/40  7/16  8/4  ساحل کیاشهر
  100  9/5  8/11  4/29  8/11  4/29  8/11  ساحل لنگرود
  100  4/29  2/41  9/5  9/5  8/11  9/5  بنرودخانه تنکا

  100  3/58  0/0  0/0  3/8  0/25  3/8  ساحل چالوس
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  کولی: سنجی ماهی سیاههاي ریختبراي ویژگی 2و  1کننده دست آمده از توابع متمایزنمودار به -3شکل 

 ساحل چالوس -6 و رودخانه تنکابن -5ساحل لنگرود،  - 4ساحل کیاشهر،  -3ساحل انزلی،  -2ساحل تالش،  -1
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Canonical Discriminant Functions

Function 1

43210-1-2-3-4

Fu
nc

tio
n 

2
4

3

2

1

0

-1

-2

-3

CODE

Group Centroids

6- Chalus shore

5- Tonekabon river

4- Langroud shore

3- Kiashahr shore

2- Anzali shore

1- Talesh shore

6

5

4

3

2
1

  
  کولی: هاي شمارشی ماهی سیاهبراي ویژگی 2و  1کننده دست آمده از توابع متمایزنمودار به -4شکل 

 ساحل چالوس -6 و نرودخانه تنکاب -5ساحل لنگرود،  - 4ساحل کیاشهر،  -3ساحل انزلی،  -2ساحل تالش،  -1

  
  گیريو نتیجه بحث

 ماهیان بر روي) 1997اف () و قلی1981)، کازانچیو (1949برگ ( ویژههب شناسانماهی مطالعات
روند  و این نموده را طی زاییروند گونه از ماهیان بسیاري که است واقعیت خزر نشانگر این دریاي

ها زیرگونه خزري -پونتو و خزري هايگونه کهطوريه، باست تداوم لها در حاایجاد جمعیت تکاملی
اف قلی کهطوريهب ،)1997اف (قلیاند داده تشکیل خزر دریاي مختلف را در مناطق هاییو جمعیت

 ییشناسا خزر را در دریاي قلیو حسن آقاچ، قزلاگراخان هايجمعیت ،کولیدر مورد سیاه) 1997(
  .است نموده

 24ویژگی از  18طرفه نشان داد که از تحلیل واریانس یک دست آمدهنتایج به در این پژوهش
که  )>05/0P( دار بودمنطقه مورد مطالعه داراي تفاوت معنی 6هاي سنجی در بین نمونهویژگی ریخت

کولی ساکن در سواحل ان سیاهمرفیسم) در بین ماهیوجود تنوع باالي فنوتیپی (پلیاحتمال دهنده نشان
سنجی فاکتور تر مطالعات ریختباشد. در بیشجنوبی دریاي خزر در دو استان گیالن و مازندران می

گیري تر در وجود تغییرات بین متغیرهاي اندازهو یا بیشدرصد  80میزان اندازه بدن ممکن است به
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هاي طرفه درباره ویژگین واریانس یکجا که آزمواز آن). 2004(تزینگ،  گذار باشدشده تأثیر
دار آماري در هر توان مطمئن بود که مشاهده اختالف معنیمیفت، انجام گرسنجی اصالح شده ریخت

و  باشدها میواقعی آن فاصله مابین جمعیتدهنده اختالف نشان گیري شدهاندازه هايهاصلیک از ف
نتایج . وجود آمدن این اختالف نداشته استتأثیري در بههاي هر منطقه نمونهدر اندازه تفاوت احتمالی 

کولی هاي سیاهنمونهاد که دسنجی اصالح شده نشان هاي ریختکننده براي ویژگیتحلیل تابع متمایز
سایر مناطق سواحل جنوبی دریاي خزر جدا بوده و شاید بتوان کولی هاي سیاهنمونهاز ساحل انزلی 

از سوي . دانست سایر مناطق از متمایزجمعیتی  هاي این منطقه راونه، نمسنجیریخت صفات براساس
ویژگی  چالوس و رودخانه تنکابن) از نظر هاي مربوط به غرب استان مازندران (ساحلدیگر نمونه

ها هاي سنجی قرابت بسیار نزدیکی با هم دارد که این نتیجه با توجه به نزدیک بودن زیستگاه آنریخت
هاي ترین جمعیت به نمونهرسد. نزدیکنظر میودن دو جمعیت کامال  طبیعی بهو احتمال یکی ب

 ترین فاصله نسبت بهدر شرق گیالن و در نزدیکهاي ساحل لنگرود بود که کولی مازندران نمونهسیاه
  سواحل مازندران قرار گرفته است.

رشی نشان داد که تعداد هاي شماطرفه بر روي ویژگیاز تحلیل واریانس یک دست آمدهنتایج به
هاي باله شکمی و تعداد خارهاي آبششی فوقانی در هاي رو، باال و پایین خط جانبی، تعداد شعاعفلس

هاي ). همچنین در تحلیل تابع متمایزکننده براي ویژگی>05/0P( دار بودها داراي اختالف معنیبین نمونه
ترین تأثیر را در هایی بودند که بیشی از جمله ویژگیهاي رو، باال و پایین خط جانبشمارشی، تعداد فلس

کننده براساس نتایج تحلیل تابع متمایزکولی مناطق مورد مطالعه ایفا کردند. تمایز جمعیتی ماهیان سیاه
ی از هم تفکیک جزیطور مورد مطالعه بهکولی در مناطق هاي سیاههاي شمارشی، نمونهبراي ویژگی

هاي نسبت به ویژگی کولیي سیاههاهاي شمارشی براي تفکیک جمعیتژگیتر ویشدند. قابلیت کم
  )2009نجاتی و همکاران، ( به اثبات رسیده استگذشته مطالعات  درسنجی پیش از این ریخت

تر دچار تغییرات داران بیششناسی ماهیان در مقایسه با سایر مهرههاي ریختکلی ویژگیطورهب
رات تري دارند. بنابراین اثنسبت به تغییرات ناشی از محیط حساسیت بیش اي شده وگونهدرون و بین

درجه حرارت، شوري، دسترسی به غذا و یا فاصله مهاجرت  بعضی از فاکتورهاي محیطی مانند
شکل بدن در  .)2004(توران و همکاران،  طور بالقوه تفکیک ریختی ماهیان را تعیین کندهتواند بمی

که طورياي دچار تغییر گردد. بهتوجه به دماي آب، کمیت، نوع و رفتار تغذیه تواند باماهیان می
دلیل هاي استخوانی بهتغییر وضعیت در شکل اندامتواند در نتیجه پذیري ریختی ماهیان میانعطاف
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با توجه به نتایج  ).2000، (سویین و فوتی ها باشداي آنتفاوت در رژیم غذایی و یا رفتار تغذیه
توان عنوان کرد که وجود تغییرات ریختی در ماهیان می سنجی در این پژوهشهاي ریختگیویژ
اي این گونه در مناطق هاي محیطی و تغذیهتواند در نتیجه وجود تفاوتکولی مورد مطالعه میسیاه

  مورد مطالعه باشد.
 باشندمی کولوژیکدر حال تمایز ا ماهیان سواحل جنوبی دریاي خزر )1997اف (قلی نظر مطابق

 بر زندگی حاکم اکولوژیک مختلف شرایط به ماهیان اینپذیري دلیل پاسخبه اکولوژیک تغییرات این که
 کهزمانی در طی یکولسیاه که معتقد استایشان  است. خزر دانستهدریاي مختلف در مناطق ماهیان این

خزر  را در دریاي هایی، جمعیتجدا شده اطراف دریاهاي ازخزر  ) دریايقبل سال 15000(حدود 
. است نشده و کامل داشته دامههنوز ا اکولوژیکی و تکامل زایینشعابافرآیند  و این داده تشکیل

 مورفومتریکی هاياز نشانه برخی خزر دریاي شرق طرفه ب و از غرب جنوب به از شمالکه طوريبه
طور هب و مخرجی پشتی هايباله، طولبدن بیشینه ، ارتفاعچشمیبین ، فاصلهپوزه سر، طول طول نندما

 افزایش عکس) برشکمی - ايسینه باله اصله، فدمی باله دیگر (طول هايو نشانه کاهش ايمندانهقانون
 هایینشانه مخرجی و پشتی هايباله و طول بدن هو کمین بیشینه سر، ارتفاع طول یابد. فاکتورهايمی

 مورفومتریک هاينشانهدر تغییر  ).1997اف، (قلی باشندمی تغییرپذیري ترینبیش داراي هستند که
از  برخی تشکیل و موجب یید نمودهأها را تآن زیاد اکولوژیکپذیري پاسخبار دیگر  بردهنام

  گردد.می ناحیه این مختلف در مناطق کاکولوژی هايجمعیت
 ها باشد.مثلی آندلیل جدا بودن زیستگاه تولیدتواند بههمچنین وجود تمایز ریختی در ماهیان می

سنجی ماهیان را در متفاوت بودن بسترهاي وجود آمدن اختالفات ریختییکی از دالیل بهکه طوريبه
جدا بودن  در نتیجه، .)2004(توران و همکاران،  اندها دانستهنه جدا بودن منشأ آریزي و در نتیجتخم

کولی مناطق تواند از دیگر عوامل ایجاد اختالفات ریختی در ماهیان سیاهمثلی نیز میهاي تولیدزیستگاه
ترین به نزدیک ساله هر احتماال  کولی ساکن ساحل انزلیعنوان مثال ماهیان سیاهمورد مطالعه باشد. به

کولی سایر همچنین ماهیان سیاه کند.انزلی است مهاجرت می ه که تاالبقگاه آب شیرین منطزیست
هاي آب شیرین نزدیک به محل زیست خود مهاجرت کرده مناطق مورد مطالعه نیز احتماال  به زیستگاه

ت تا آورند. براي اثبات این فرضیه نیاز اسوجود میاي را بههاي جداگانهین ترتیب جمعیته او ب
اي این گونه در مناطق مختلف سواحل شناسی و تغذیههاي زیستبررسی جامعی بر روي ویژگی

  جنوبی دریاي خزر صورت گیرد. 
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باالیی  نسبتبه کولی از تنوع ریختیتوان به این نتیجه رسید که ماهی سیاهاین پژوهش میاز نتایج 
هاي مختلفی از این جمعیتاحتماال  و ه برخوردار بوددر مناطق مختلف سواحل ایرانی دریاي خزر 

وجود دارد که براي اثبات این فرضیه نیاز است تا مطالعات ژنتیک  از غرب تا شرق این دریاماهی 
  جمعیت نیز بر روي این گونه در مناطق مورد مطالعه انجام گیرد.
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Abstract1 

In the present study, the population structure of 128 specimens of Vimba persa 
was investigated from Talesh, Anzali, Kiashahr, Langroud and Chalus shores in 
Caspian Sea, accompanied with Tonekabon river using the morphometric and 
meristic characters. Altogether, 24 morphometric features including 20 truss 
distances as well as eye diameter, interorbital width, snout length and cheek length 
and also 10 meristic counts were measured on each individual. Our results revealed 
significant differences with varying degrees between the means of the samples for 18 
standardized morphometric measurements and 5 meristic counts (P<0.05) that 
showed high significant differences between the studied vimba samples. In 
discriminant analysis, the average of correct assignment of individuals into their 
original samples for morphometric and meristic characters was 76.6% and 50.8% 
respectively. Plotting discriminant functions 1 and 2 for morphometric measurements 
revealed a high discrimination between the samples of Anzali shore compare to other 
areas. In this regard, the samples of Langroud shore had a close morphometric 
similarity to Western Mazandaran (Chalus shore and Tonekabon river) while, the 
samples of Western Mazandaran were tightly close to each other. For the meristic 
characters, the amount of discrimination was low and the samples showed a high 
overlap revealing the less efficiency of meristic characters in separating the 
populations compare to morphometric features. 
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