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 1401بهمن    تاریخ پذیرش:                                                   1401دی  تاریخ دریافت:  

 

 چکیده

سنجي در آبهای شمال خلیج  به روش ریخت    (Chirocentrus nudus) دیسفجمعیت ماهي خارو باله    ساختار بررسي منظور به
ایستگاه   هر  از  بندرعباس،  و  شیف  آبادان،  منطقه  سه  از  در  20فارس،  و  تور  ماهي عدد  60 ،مجموع عدد  با  سفید  باله  خارو 

 گیریاندازه شمارشيریختصفت   5 و  سنجيریخت  صفت 29تهیه و به آزمایشگاه منتقل شد.   1399گوشگیر در اردیبهشت ماه  

 داریمعني  تفاوتدرصد    5سطح    در هانمونه بین سنجي درویژگي ریخت   12طرفه  یك واریانس تحلیل از حاصل نتایج گردید.

(  DFAتمایزكننده )م بعات آنالیز است. نتایج بررسي مورد منطقه سه ماهیان خارو باله سفید فنوتیپي در تنوع دهندهنشان كه داشت
بندرعباس كه داد نشان سنجيریخت  صفات مورد در و  آبادان، شیف  مناطق  ماهیان  خارو  از  7/91 میزان به جمعیت   درصد 

) لفهؤم به تجزیه آنالیز نتایج  .اندیافته انشقاق یكدیگر اصلي  ریختPCAهای  صفات  برای  نشان(    9تعداد  كه    دادمي سنجي 
مقاد با  از  بزرگ  ژهوییر  فاكتور  آزمون    .است  سنجيتنوع صفات ریخت شامل  درصد    56/84انتخاب شدند كه    1تر  اساس  بر 

های باله پشتي و تعداد گیری شده، دو صفت شامل تعداد خارها و شعاعاندازه  شمارشيریختصفت    5كروسكال والیس از بین  
های نمودار پراكنش بر اساس مؤلفه  .(≥p  05/0گردید )  اری مشاهدهدرصد اختالف معني د  5در سطح    ایینههای نرم باله سشعاع

دندروگرام صفات ریخت دوم،  و  باله سفید در خلیج    سنجياول  خارو  ماهي  از گونه  داد كه حداقل دو جمعیت مختلف  نشان 
 فارس وجود دارد.

 

 ، خلیج فارس شمارشیریختسنجی، صفات صفات ریخت ، تنوع جمعیت، خارو باله سفید لغات کلیدی:

 
 نویسنده مسئول*
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 مقدمه 
ماهريختو    یسنجريخت  صفات مطالعه  در    انیشمارشی 

به  اهمیت  حائز صفات  یطوراست  در  اختالف  که 
بوم   نیمب  یسنجخت ير در  پارامترها  یشناستفاوت    یو 
-ريختو تفاوت در صفات    بوده   آنها  یزندگ  طیمح  یستيز

 ,.Garcia et al)است    یکیبر فواصل ژنت  یلیدل  شمارشی

تنوع تشخیص  يا  تمايز    در  انتخابی   صفاتچه    ره(.  1994
 بازی بیشتری نقش مطالعه  موردهای    جمعیتدر  موجود  

افزايش  شناسی  ريخت  مطالعات  در آنها اهمیت  کنند،
عنوان   بهبدن  شکل    (.(Helfman et al., 2009يابد  می

تواند  میزنده  د  جومو  يکشناسی  ريخت از  بخشی  
جمله   ازشناسی  زيست   هایجنبه از  برخی  کننده  منعکس
  و   شکار  بامرتبط  های  موفقیت  وتحرک  تغذيه،  کارايی  

نیز  زيست    محیط(.  Guill et al., 2003)   ، باشدشکارگری
  درشکلی  تغییرات  اعمال    درقوی  عامل  يک  عنوان    به

مختلف    هایتجمعیگردد.  میحسوب  مزنده  موجودات  
اغلب   گونه  کي را   یها یژگيو  ماهی  گوناگونی  فنوتیپی 

می   تواند یم   یسنج  ختير  یهاتفاوت  ن يادهند.  نشان 
  هر   متقابل  اثرات  اي  یطی مح  ،یکیژنت  عوامل  جهینت  اساساً

 یریگ  اندازه  قابل   صفات  مطالعه  با   ، نيبنابرا.  باشد  آنها   یدو
 یریکارگبه  و  انیماه  از  کي  ره  شمارش  قابل  صفات  و

 ی سنجختير  صفات   از  ی تعداد  توانیم  یآمار  یهاروش
با  .  آورد  دست  به  را  تی جمع  کي  شاخص(  کي)مورفولوژ
تأثیرات توان  می  سنجیريخت   یهاکیتکناز  استفاده  

مربوطه  ريختی  پذيری  انعطاف  یهاپاسخ  وزيست    محیط
اهدافی  برای  توان  میهمچنین    . کردمطالعه  را  ماهیان  در  

ماهیان  ذخاير  ارزيابی  مطالعات    ها،گونهشناسايی  همچون  
 . (Demandt and Bergek, 2009) کرد  استفاده ... و

شگ  ( Chirocentridae)   انیخاروماه راسته    ماهیان   از 
(Clupeiformes) اين  ماهی  .هستند دارای خانواده  های 

بلند و  کشیده  دندان  بدنی  بزرو  نیش  تیزی های  و  گ 
طعمه   کردن  پاره  که   تسهیل  را  شده   شکارهستند 

و  فلس  دارای  ها ماهی  اين.  بخشدمی هستند  ريزی  های 
ای و پشتی آبی رنگ دارند. همچنین فاقد کیل  بدنی نقره

جانبی   خط  و  آنها    بودهشکمی  فوقانی  دهان  شکاف  و 
گونه  .رسدنمیآنها    چشمان  به  و  استکوچک   ماهی    دو 

  وخارو باله سیاه (  Chirocentrus nudus)  رو باله سفیدخا
(C. dorab  )  .دارد وجود  فارس  خلیج  در  خانواده  اين  از 

فارس   خلیج  در  سفید  باله  خارو  ماهی  آبهای  گونه  در 
ماهیان تخمگذار است    وجز   .ساحلی کم عمق فراوان است

  و اين  کندمیو از اواخر ارديبهشت ماه شروع به تخم ريزی 
ت ادامعمل  ماه  تیر  تخما  دارد. محل  در  ه  ماهی  اين  ريزی 

استان   در  بالنگستان  غربی  جنوب  و  بحرکانسر  منطقه 
 .(1377، و اعتماد مخیر) بوشهر است

 ی و اکولوژ  یولوژ یب  ک،یستمانیس  بر  ی مطالعات کم  تاکنون
  که  است  یحال  در  نيا  و  است  گرفته  صورت  انی ماه  خارو

  یهاتیجمع  و   هارگونه ي ز  اب   ارتباط  در  یاديز  ابهامات
  ی موریت.  دارد  وجود  راني ا  يیايدر  و   یداخل  یآبها  انیماه

)  گانهي همکاران  منظور(  1392و  غذايی    به  رژيم  بررسی 
سیاه  باله  مدت  نمونه  ی ط  خارو  به  ماهانه  طور  به  برداری 

عدد ماهی خارو    45-50در هر ماه معده حدود    ، يک سال
در کل   و  سیاه  ماهی  551باله  بررسی    عدد    در.  کردندرا 

ضريب همبستگی بین طول کل و وزن برابر با    قیتحق  نيا
ضريب ه ب  578/0 رشد  الگوی  بررسی  در  آمد.  دست 

از   آمد که نشانه ب  3رگرسیون کوچکتر  دهنده رشد  دست 
ماهی   اين  در  معده  استآلومتريک  محتويات  بررسی  با   .

ماهی   به  بیشتر  خارو  ماهی  غذايی   خصوص بهارجحیت 
فدين  سار درصد  با  غذای    1/56راوانی  ماهیان  عنوان  به 

دست آمد. میزان شاخص ارجحیت هاصلی خارو باله سیاه ب
فراوانی   درصد  با  صدف  درصد    2/5غذايی  با  خرچنگ  و 

و    هاصدفدهنده اين است که  که نشان  است  4/8فراوانی  
باله  خرچنگ  خارو  ماهی  در  تصادفی  غذايی  عنوان  به  ها 

تغیهستندسیاه   گاستروسومایرات  .  (  GaSI)  تیکشاخص 
شد   هب محاسبه  ماهانه  معده    . طور  سیری  شاخص  میزان 

ماه بوده طی  فراوان  نوسانات  دارای  بررسی  مورد  های 
های سرد سال از دی تا فروردين افزايش  که در ماهطوری به

که شايد به دلیل فراوانی غذا و خارج از فصل است  داشته  
ن مقدار و در اسفند کمتري  ده وبتخم ريزی بودن اين ماهی  

. مقدار شاخص سیری در تیر ماه سیر صعودی داشته ستا
 است.

Luther  (1996)  مقا ماه  دو   سهيدر  خارو   .C  انیگونه 

nudus  و  dorab  C.  سه    انوسیاق که  کرد  هند مشخص 
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  یک ي.  هستند  دیدو گونه مف  نيا  یصفت به منظور جدا ساز
دانسته    دیرا مف  آنها  یباله پشت  یبندسه صفت، رنگ   نياز ا

ا کار  دو گونه به   هیاول  یبه منظور جداساز  یژگيو  نياست. 
همکاران  Mathew   رود.  یم ترول کلس  مقدار (1999) و 

ماه  97 آبز  17و    ی نمونه  از  آبهاپوسته   انينمونه  از   یدار 
در مقدار    یاديکردند. اختالفات ز  یریگرا اندازه   یریگرمس

از   ماهگوناگو  هایخانوادهکلسترول  شده    زیآنال  ین 
گرمش نتادي داهده  داد  جي.  عضله   زانیم  ، نشان  کلسترول 
سف  یماه  باله   و   Haseli  باشد.  یم  درصد  46  دیخارو 

 یماه گونه  ده بر  که ایمطالعه  در  (2011)  همکاران

 ج یخل درشمال د،یسف  باله  خارو  ی ماه  جمله  از  یاستخوان
 راسته به متعلق سستود  ن يچند داد، انجام فارس

 panorynchariTفراوانک  ندکرد ی جداساز  را  نيتره 
سستود    یآلودگ  در   Callitetrarhynchus gracilisرا 

برمگونههمان  .داشت  انیماه  نيا سوابق  از    د، يآیکه 
ماهی    یتیدر مطالعات جمع  کيمورفولوژاستفاده از نشانگر  

سفید  باله  به  جیخل  در  خارو  تا  نشده  فارس  استفاده  حال 
 نه یزم  در  یاشده  رتشمن  اطالعات   کهن يا  به  توجه  با  واست  
  دیسف  باله  یخارو  یماه  مختلف  یها  تیجمع  تنوع  یبررس

 .خوردینم چشمبه زین فارس جیخل در
با توجه به دامنه پراکنش گسترده اين گونه ماهی در خلیج  

که    جیخل  نيا  ی شمال  سواحل  داريناپا  بیشفارس و وجود  
کوه  یقسمت رشته  و  بوده    زاگرس  خورده  نیچ  یهااز 

  است   لومتریک  هر  در  متریسانت  175  آن  بیش  تراییتغ
ا  کهی طوربه کرانهآن  یرانيکرانه  جهت   یکوهستان  یا،  با 

از  شیب  ارتفاعبا    یسيتاقد  یهااست که پشته   یشمال غرب

مطرح    نيا  ،(1389  پارساپور،)  داردمتر    1500 سوال 
ناهمواریمی اين  آيا  که  و  شود  توپوگرافیک  وجود های 

آبی   اکوسیدر  جريانات  تنوع جمعیتی اين  بر  تاثیری  ستم 
دارد؟  آن  شمالی  حاشیه  در  سفید  باله  خارو  اين    ماهیان 

محدوده پراکنش خود يک جمعیت واحد هست يا    گونه در
جمعیت اين  به  پاسخ  دانستن  دارد؟  تعلق  مختلفی  های 

اعمال   گام  اولین  زيرا  است.  اهمیت  حائز  بسیار  سوال 
ص آبزيان  مديريت  ذخاير  بر  آحیح  توسعه  پروری بزی و 

زمانی با موفقیت همراه است که بر اساس تشخیص صحیح  
  خارو  یکه ماه يیجاآن ازها باشد. ها يا نژادها، جمعیتگونه
  سبد   در  که  است  فارس  ج یخل  یتجار  انیماه  از  دیسف  باله
 دارد،   وجود  کشور  جنوب  مردم  خصوصهب  خانوارها  يیغذا
 حوزه   نيا  یرانيا  سواحل  رد  یآبز  ن يا  ريذخا  يی اشناس  لذا
  در .  است  یضرور  یماه   ن يا  یتیجمع  تنوع  یبررس  با  یآب
 یسنجختير  ی نشانگرها  از  استفاده  با   امر  ن يا  مطالعه  نيا
های ماهی  جمعیت  تعدادبا هدف تعیین   یشمارشختير  و

و تعیین تنوع درون و    فارس  جیه خلزدرحو  د یسف  باله  خارو
 .است گرفته انجام آن ی احتمال یاهبین جمعیت 

 
 کار  مواد و روش

مطالعات   و  میدانی  عملیات  صورت  به  تحقیق  روش 
های بوشهر، خوزستان، آزمايشگاهی انجام گرديد. از استان

به عباس  هرمزگان  بندر  و  آبادان  شیف،  جزيره  در  ترتیب 
باله  نمونه  ماهی    60به تعداد    سفید جمعاًهای ماهی خارو 

ايستگ استفا  20اه  )هر  با  تورماهی(  از  در    ده  گوشگیر 
 .  (1 و شکل 1صید گرديد )جدول  1399ارديبهشت ماه 

 
 ی بردارنمونه یهاستگاهیا: مشخصات 1 جدول

Table 1: Characteristics of sampling stations 

 ر لومتیک  ها ستگاهیا فاصله ( متر) دی ص عمق ( E) ییایجغراف  طول ( N) ییایجغراف عرض ستگاهیا

 272.001838 ف ی ش تا آبادان  8 48ͦ  17́ 30ͦ  20́ آبادان 

 558.06899 بندرعباس   تا فیش 12 50ͦ  34́ 28ͦ  56́ ف یش

 822.885168 بندرعباس   تا آبادان  15 55ͦ  55́ 26ͦ  56́ بندرعباس 

 

فرمالین   در  مقايسهشده  فیکس    %10ماهیان  جهت   و 
  تصفا  و   شدند   منتقل  آزمايشگاه  به   شناسیريخت 

  بررسی  مورد  ها آن  شمارشیريخت  ريخت  و   سنجیريخت 
  5  و  سنجیيخت ر  مشخصه  29  بررسی  ينا  در  گرفت.  قرار
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 Coad (1992 ) روش  اساس  بر  شمارشیريخت   مشخصه
صفات  تعیین  برای  .(2  جدول   و  2  )شکل گشتند انتخاب

 ترازوی   و  مترمیلی  1/0  دقت  با  کولیس  از  گیریاندازه  قابل
 گرديد.  استفاده گرم  دقت  با ديجیتال

 

 

 برداری در شمال خلیج فارس های نمونهمکان : نقشه1ل شک

 Figure 1: Map of sampling locations in the north of the Persian Gulf 
 

 
 : پارامترهای ریخت سنجی ماهی خارو باله سفید2 شکل

Figure 2: Morphometric parameters of whitefin wolf herring 
 

 هایويژگی برخالف جیسنريخت هایکه ويژگیيیجاآن  از

 اندازه با و نیست ثابت زندگی دوران  در سرتاسر  شمارشی

 اندازه افزايش با ایپیوسته  طور به  و دارد ماهی ارتباط بدن

 زيرا ،نمود حذف را هااندازه اثر بايد ،کند تغییر می بدن
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 شکل بدن اختالف از ناشی بايستمی ها گروه بین اختالف

 ,.Turan et al) باشد  آنها نسبی هانداز در اختالف نه

سوی(.  2006 دلیل به  ،ديگر  از   حذف منظور به همین 

داده از مورفومتريک هایاندازه،   به وتحلیلتجزيه  قبل 

 ,Beacham)دشدن استانداردBeckham فرمول کمک

 تغییرات تريک مورفوم هایداده کردن استاندارد  (.1985

داد   خواهد هشاک را  آلومتريک رشد از ناشی

 : (1390،ثابتی موسو)
M(t) = M(o) (L/ Lo) b 

t:M  صفات؛ شده استاندارد مقادير  o:M  صفات  طول
 و نمونه کل برای استاندارد طول میانگین  L:  شده؛ مشاهده

ضريب    b:نمونه؛ هر استاندارد طول  o:L مناطق؛ همه برای
  oM log و  olog Lبین  رگرسیونی

 

 های صید شده مورد بررسی در نمونه شمارشیو ریخت  سنجی : صفات ریخت2جدول  

Table 2: Morphological and meristical traits examined in the caught samples 

 ( شمارشیریختصفت ) ف یرد ( ی ختیرصفت ) ف یرد ( ی ختیرصفت ) ف یرد

 یپشت باله   یها شعاع  ی خارها ادتعد 1 (maxl)آرواره باال  طول 16 ( TI) کل طول 1

 یمخرج  باله نرم  و سخت  یها شعاع  تعداد madl 2))  نيیپا  آرواره طول 17 ( SI)استاندارد  لطو 2

 ی انهینرم باله س  یشعاع ها تعداد cl 3)) یدم باله  طول 18 ( BI)  بدن طول 3

 ها  مهره کل تعداد l1d( 4) اول یپشت باله   طوله hl 19))  سر طول 4

 یآبشش قوس سطح در  یآبشش ی خارها تعداد l2d(  5) دوم یپشت باله  طول hw 20))  سر عرض 5

   Al) ) یمخرج باله  طول 21  (Pro)پوزه طول 6

   ( (hD1اول  یباله پشت ارتفاع  hd 22) ) سر  ارتفاع  7

   ( 2hD) دوم یپشت باله ارتفاع  hed 23))  چشم یافق قطر 8

   Cpl))  یدم قهسا طول ved 24)) چشم  یعمود قطره 9

   Pl))  یانهیباله س طول lod 25)) مچش  ود نیب   فاصله 10

   ( Vl)  یشکم باله  طول pol 26)) چشم  پشت فاصله 11

   (bw)بدن  عرض 27 (H)بدن  ارتفاع حداکثرر  12

 28 (h)ارتفاع بدن   حداقل  13
  ی مخرج باله  یابتدا  نیب   فاصله

 (A-C) یدم باله  یابتدا تا
  

   وزن  29   (pd) یباله پشت  یجلو  قاصله 14

     pod)) یپشت باله  پشت لهفاص 15

 
ازاصالح هایداده کارآيی پسس منطقه  هر  برای   شده 

 اصالح متغیر بین همبستگی بودن دارمعنی آزمون طريق

 دارمعنی  گرفت. قرار سنجش استاندارد مورد طول و شده

 اختالف اثر کامل  حذف دهنده همبستگی نشان اين نبودن

نرمال   توزيع و واريانس يکنواختی برای  .ستهاداده  از اندازه
 آزمون  و 1لون متغیرهتک هایآزمون  از ترتیببه ها،داده

اسمیرنف   انحراف میانگین،  گرديد.  استفاده  کولموگروف 

تغییرات و معیار  صفات کلیه متغیره چند ضريب 

 یینعت برای  شدند. محاسبه منطقه  هر در سنجیريخت 

 
1 Leven test for Equality of Variances 

صفات  از يک هر در العهمط  دمور هایجمعیت  بین اختالف
 گرديد استفاده دانکن  طرفه و آزمون يک واريانس آنالیز از

(Tizkar et al., 2020 .) 
ماتريسی  رابطه از استفاده با هاجمعیت  سازی جدا برای

تحلیل از شناسی،ريخت  خصوصیات و   تابع تجزيه 

 از يک هر مورد در و شد  استفاده   2( DFA)کننده  متمايز

البته مشخص اصلی صفات ،ج شده را تخ اس صفات  گرديد. 

)  ضريب از هاعامل به تجزيه در  نیز   KMO )3کايزر 

 
2 Discriminant factor analysis (DFA) 
3 Kaiser meyer-olkin (KMO) 
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 6/0 از بزرگتر ضريب اين مقدار اگر که گرديد استفاده

است کننده بیان ، باشد  هاعامل به تجزيه روش که اين 

همکاران،  ) است مناسب و  همچنین   (.1386اکبرزاده 
 با اقلیدسی اساس فاصله رب جیسنريخت  صفات دندروگرام

 Microsoft  هایافزار نرم از  گرديد. رسم  NTsysافزار  نرم

Excel 2019    و SPSS 26    تمامینیز  و تجزيه  برای 

 گرديد.  استفاده ترسیمی و آماری هایتحلیل
 

 نتایج 
نظر شناسی نرمال در  های ريخت مامی دادهدر اين بررسی ت

 29از    ول آرواره باال()ط  تصفها در يک  تن  گرفته شدند.
اين  شکلی جنسی مشاهده گرديد و    دو  سنجیصفت ريخت 

معنی  در  صفت اختالف  ماده  و  نر  داشت  جنس  داری 
(05/0p≤  .)ريخت   ساير صفاتسنجی  صفات  ريخت   و 

معنی  شمارشی جنسیت آمار  داررابطه  متقابل  اثر  با  ی 
همی  .نداشتند دلیل  به  ريخت ن  محاسبات  و تمام  سنجی 

برای دو جنس نر و ماده با هم انجام گرفت    مارشیشت ريخ
(05/0p≤  نتايج آنالیز واريانس .)  از صفات آنوا نشان داد که

شده،  ريخت  بررسی  طول    عرض)صفت    12سنجی  سر، 
افقی چشم، قطر عمودی چشم، حداکثر  پوزه،   ارتفاع  قطر 

باالبدن آرواره  دمی،  آروا  ، طول، طول  باله  پايین، طول  ره 
بال پشطول  سینهه  باله  باله مخرجی، طول  و ای  تی، طول 

سه در    (دمیتا ابتدای باله    مخرجیفاصله بین ابتدای باله  
درصد اختالف معنی داری    5مورد مطالعه در سطح    منطقه

 (. 3 جدول ) (≥05/0pمشاهده گرديد )

افراد بر اساس روابط عامل جی اول و  های استخراپراکنش 
های  داد که نمونه  نشانسنجی  وم در مورد صفات ريختد

بندرعباس  جمعیت  و  شیف  آبادان،  منطقه  سه  تا  های 
همپوشانی    اين،  وجودبا  ولی    شدندحدودی از يکديگر جدا  
جمعیت بین  در  مشاهده  بااليی  آنالیز  اين  اساس  بر  ها 

 . (3شود )شکل می

حاصل از توابع  دارنمو بر اساس هاجمعیت  اینقطه پراکنش
در مورد صفات    که  داد ( نشان3  )شکل 2و    1متمايزکننده  

 . استتر ها واضحسنجی تفکیک جمعیت ريخت 
 
 

خارو   نتایج آنالیز واریانس صفات ریخت سنجی در :3جدول 

 (p<05/0*= ) ماهیان مناطق آبادان، شیف و بندرعباس

Table 3: Results of analysis of variance of 

morphometric traits in wolf herrings of Abadan, Shif 

and Bandar Abbas regions (*p>0.05) 

 یسنج ختیصفات ر

 مطلق 
F مقدار  ی محاسبات P(Sig.) 

 171/0 821/1 کل طول

 107/0 325/2 استاندارد طول

 239/0 466/1 ی چنگال طول

 096/0 439/2 بدن  طول

 952/0 050/0 سر  طول

 *001/0 416/7 سر  عرض

 *000/0 799/9 پوزه  طول

 197/0 674/1 سر  فاع ارت

 *002/0 273/7 چشم  یافق قطر

 *009/0 165/5 چشم   یعمود قطر

 778/0 252/0 دو چشم  نیب   فاصله

 574/0 560/0 پشت چشم  فاصله

 *009/0 081/5 ارتفاع بدن   حداکثر

 890/0 117/0 ارتفاع بدن  حداقل 

 156/0 917/1 یجلو باله پشت  فاصله

 438/0 838/0 ی پشت باله پشت فاصله

 *009/0 116/5 آرواره بال  طول

 *007/0 359/5 ن يیآرواره پا  طول

 *000/0 248/9 یباله دم طول

 *012/0 832/4 یباله پشت طول

 *025/0 928/3 ی باله مخرج طول

 062/0 923/2 یباله پشت ارتفاع 

 401/0 930/0 ی ساقه دم طول

 *000/0 582/14 ی انهیسباله  طول

 119/0 206/2 ی باله شکم طول

 593/0 527/0 بدن   عرض

  ی باله مخرج یابتدا  فاصله

 ی باله دم  یتا ابتدا
451/4 016/0* 

 
جدا  3  ،طبق شکلبر   از هم  زيادی  تا حد  شده،    ايستگاه 

ايستگاه ديگر    کامالًآبادان  ايستگاه   بین  از دو  و  جدا شده 
پوش  شیفهای  ايستگاه بندرعباس  )شکل  انی وجود دارد  و 

دندروگرام(.  4 ريخت  UPGMA  رسم  بر    سنجیصفات 
که   داد  نشان  اقلیدسی  فاصله  مورد  سه  اساس  جمعیت 
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در   بندرعباس  ،خوشه  3مطالعه  و  و  شیف  يک خوشه   در 
. نتايج اين  انداز يکديگر متمايز گشته ،  خوشهيک  در    آبادان

می نشان  کهآنالیز  از   سه  دهد  مطالعه  مورد  جمعیت 
متمايز     های یت جمع   خوشهکه  درحالی  اندشدهيکديگر 

بندرعباس شیف  ماهیان   ريخت  و  لحاظ  شناسی  از 
به   از    هستندنزديک  يکديگر  )فنوتیپی(  آبادان  و  خوشه 

 (. 5شکل د )نفاصله دار
 

 

مناطق شیف )+(،  اهیان خاروم  در ریخت سنجیپراکنش افراد بر اساس روابط عامل های استخراجی اول و دوم در مورد صفات  :3شکل 

 ( □آبادان ) ( و ∆بندرعباس )

Figure 3: Distribution of individuals based on the relationships of the first and second extractive factors regarding 

morphometric traits in wolf herrings of Shif (+), Bandar Abbas (∆) and Abadan (□) regions 

 

-3آبادان و -2شیف -1اطق خاروماهیان من  سنجی درهای ریختدر مورد ویژگی 2و  1کننده حاصل از توابع متمایز نمودار   :4 شکل

 بندرعباس 

Figure 4: The graph resulting from the discriminating functions 1 and 2 regarding the morphometric characteristics 

of wolf herringsof the regions 1-Shif, 2-Abadan and 3-Bandar Abbas 
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از آزمون ناپارامتريک کراسکال والیس برای مقايسه صفات  

شد.  جمعیت   شمارشیريخت استفاده  آزمون  بر  ها  اساس 

گیری  اندازه   شمارشی ريخت صفت    5کروسکال والیس از بین  

باله پشتی و  تعداد خارها و شعاع   شده، دو صفت شامل  های 

س ت  باله  نرم  های  شعاع  سطح    ای ینه عداد    ، درصد  5در 

معنی گرديد    اختالف  مشاهده  )جدول    (≥p  05/0)داری 

4.) 

های استخراجی اول و دوم  پراکنش افراد بر اساس روابط عامل 

مورد  نمونه   شمارشی ريخت صفات    در  که  داد  های  نشان 

بندرعباس جمعیت  و  شیف  آبادان،  منطقه  سه  دارای    های 

بین همپوشانی   در  آنالیز جمعیت  بااليی  اين  اساس  بر  ها 

ريختی    مؤيد  که  هستند بررسی صفات  )شکل   استنتايج 

6) . 

 

 

 بندرعباس -3شیف و -2آبادان، -1طق خاروماهیان منا  در اقلیدسی صفات ریخت سنجی بر اساس فاصله : خوشه5شکل 

Figure 5: Cluster of morphometric traits based on Euclidean distance in wolf herrings of 1-Abadan, 2-Shif and 3-

Bandar Abbas regions 

 بندرعباس  و فی ش آبادان،  مناطق انیخاروماهدر  ریخت شمارشیصفات  سیکروسکال وال کی: نتایج آزمون ناپارامتر4جدول 

Table 4: The results of non-parametric Kruskal-Wallis test for meristic traits in wolf herrings of Abadan, Shif and 

Bandar Abbas regions 

 ریخت شمارشیصفات 
 یمقدار مربع کا

)Chi square( 

 ی درجه آزاد

)df( 

 Pمقدار 

(Sig. ) 

 یپشت باله  یها شعاع  و خارها  تعداد

 یمخرج  باله نرم  و سخت  یها شعاع  تعداد

 ی انهیباله س  یشعاع ها تعداد

 ها  مهره کل تعداد

 یآبشش قوس سطح در  یآبشش ی خارها تعداد

353/6 

515/4 

595/7 

386/0 

247/2 

2 

2 

2 

2 

2 

042/0b 

105/0a 

022/0c 

082/0a 

325/0a 
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)+(،   فیشمناطق  انیدر خاروماه ریخت شمارشیاول و دوم در مورد صفات  یاستخراج  ی: پراکنش افراد بر اساس روابط عامل ها6شکل 

 ( □( و آبادان ) ∆بندرعباس )

Figure 6: Distribution of individuals based on the relationships of the first and second extractive factors regarding the 

meristic traits in wolf herrings of Shif (+), Bandar Abbas (∆) and Abadan (□) regions 

 
 بحث

شناسايی   شیالتی، کارآمد و منطقی مديريت منظور به
 برداری قراربهره مورد که ماهی از ایگونه  ایذخیره  ساختار

 طور بهبايد  ذخیره هر زيرا ،دارد سزايیبه اهمیت د،گیرمی

در آن از برداریبهره تا شود مديريت جداگانه  حد گونه 

 هدف با شناسیريخت  هایگیرد. مطالعه ويژگی قرار بهینه

واحد و تعريف  ایپیشینه  از جمعیتی، های شناسايی 

است   برخوردار ماهی شناسی زيست  دانش در طوالنی
(Turan et al., 2006.) 

ژنتیکی  صرفاً ريختی تغییرات که د می تصور گذشته در
 ،تغییرات اين منشأ  کهاست   شده مشخص امروزه اما .است

همکاران،   است ژنتیکی و محیطی و   (.1386)اکبرزاده 

کرده اخیر هایپژوهش  اختالفات که ستا مشخص 

 از  را  آنها الزاماً ماهیان های مختلفگروه بین شناسیريخت 

ونمی جدا ژنتیکی لحاظ  ،موارد از ایپاره در لیکند 

صرفاًريخت هایتفاوت  و  است محیط از ناشی شناسی 

 Masood et)  ندارد آن نقشی در هیچ ژنتیکی اختالفات

al., 2022.) 
اصلی نوانع  به محیط نقش ،ترتیبدينب  تغییرات عامل 

 ( با2022) Lin و Halasanاست.  رسیده اثبات به ريختی

 يک در ساکن ماهی هایجمعیت   بین کهاين بیان

 بر دارد  وجود شناسیريخت اختالف اغلب آبی اکوسیستم

سبب  اختالف اين  که کردند تأکید نکته اين   ريختی 
  نه  و شناختی بو مختلف  اشکال آمدن وجودهب

 در اختالف  وجود را آن دلیل و شودمی ماهی سونومیکیتاک

 دمای ويژهبه  شناختی بوم فاکتورهای وتتفا نیز و رشد نرخ

  .(1387،  و عبدلی   رحمانی)  ند دانسته غذا فراوانی و محیط
های  طرفه درباره ويژگینتايج حاصل از تحلیل واريانس يک

که  ريخت  داد  نشان  شده  اصالح    29از    صفت  12سنجی 
دار  ها دارای تفاوت معنیسنجی در بین نمونه صفت ريخت 

اين   که  نشانبود  باالی امر  بسیار  تنوع  وجود  دهنده 
بود.   مطالعه  مورد  مناطق  ماهیان  خارو  بین   درفنوتیپی 

اندازه سنجیريخت  مطالعات بیشتر  ممکن بدن فاکتور 



 ...  سنجی و  مطالعه تنوع خصوصیات ریخت                                                                          فکر اندیش و موسوی ثابت

78 

 بین تغییرات وجود  در بیشتر  يا درصد 80 میزان به است

)  تأثیرگذار شدهگیریاندازه هایرمتغی  ,Raghebباشد 

از2022   درباره طرفه يک واريانس آزمون  هکيیجاآن  (. 
  هر  پذيرفت،  صورت شدهاصالح  سنجیريخت هایويژگی

 بدن  شکل در اختالف دهندهنشان  داریمعنی  اختالف گونه

 .ستآنها اندازه در و نه
به جمعیتی  درون  تغییرات  باالی  ضريب  وسطوح  سیله 

تواند تحت تاثیر سه فاکتور تغییرات کلی بیان شد که می
يا آلومتري  رشد منطقه  در  يک جمعیت  از  بیش  وجود  ک، 

گروه  باشد حضور  منطقه  يک  در  مختلف  فنوتیپی  های 
عبدلی،  ) و  با (  1387رحمانی  آلومتريک  رشد  اثر  که 

ا  يابد و بها تا حدود زيادی کاهش میاستاندارد شدن داده
مینمونه  محدود  و  مشخص  منطقه  يک  از  از برداری  توان 

نمودی مختلف  هاوجود جمعیت  ناحیه جلوگیری   . در يک 
اين  ،بنابراين از تغییرات درون که قسمت عمدهاحتمال  ای 

باشد گروه  ،جمعیتی  نتیجه  در در  مختلف  فنوتیپی  های 
اوت  ها در اثر شرايط متفاين تفاوت  منطقه بوده که احتماالً

که با نتايج اين مطالعه    استهای ژنتیکی  محیطی يا تفاوت
نموتوان  می تفاوتبیان  که  سبب  د  احتماالً  محیطی  های 

تفاوتتفاوت نهايت  در  و  ژنتیکی  ريختهای  سنجی های 
پذيری صفات   گرديده است. بین ضريب تغییرات و وراثت 

میزان ريخت  چه  هر  دارد.  وجود  عکس  رابطه  شناسی 
و    يابدمیپذيری کاهش  وراثت  ،ب تغییرات بیشتر باشدضري

محیط تغییرات  تغیسهم  در  صفات  ی  یرپذيری 
میريخت  بیشتر  and Nagy,  Watters)  شودشناسی 

صفات 2022 تغییرات  ضريب  میزان  بیشترين   .)
بودريخت  بندرعباس  منطقه  در  نشان  هسنجی  دهنده  که 

پذي تغییر  در  محیطی  تغییرات  بیشتر  صفات  سهم  ری 
 . استريخت سنجی در اين منطقه 

فا  UPGMAرسم دندروگرام   اساس  اقلیبر   دسی درصله 

برداری شده را در  سنجی، ماهیان نمونه  صفات ريخت مورد
خوشه اول)  دو  دوم  -شیف    ،خوشه  خوشه    ، بندرعباس، 

بندی کرد که نشان از شباهت ريختی ماهیان  آبادان( گروه
به  خوشه  يک  داشت.در  کلط  به  هم  های  ويژگی  ی،ور 

شرايط   عامل  دو  کنش  هم  در  و  کنترل  تحت  ريختی 
ژنتیک  محیطی . (Tizkar et al., 2020)  هستند  و 

محیطی  ويژگی ماهی   طی های  تکامل  اولیه  غالب    ، دوران 
حساسیت   است  بوده محیطی  شرايط  به  نسبت  افراد  و 

اولیه زندگی   ماهیانی که در دوران  بیشتری دارند. معموالً 
هستند  دارای مشابهی  محیطی  ريختی    ،شرايط  لحاظ  از 

از سوی   (.Masood et al., 2022)  وضعیت مشابهی دارند
قرار   ،ديگر جديدی  محیطی  اوضاع  در  ماهی  که  هنگامی 

ريخت  تغییرات  که  دارد  وجود  امکان  اين  شناسی گیرد، 
  مطالعه  اين در  (.Poulet, 2004)  در آن رخ دهد   سرعتبه

  با مقايسه در سنجیريخت  هایويژگی که گرديد مشخص
 کارآيی  و داشته بیشتری  تغییرپذيری شمارشی هایويژگی

  مورد هایجمعیت بین ريختی اختالفات تعیین در بیشتری
يیدکننده  أ ت  شمارشیريختصفات    ،در ضمن  .دارد مطالعه

  ، لذا که در صفات ريختی مشاهده شد. است یتی عتمايز جم
ت استفاده    آنالیزهایز  ا  بايستی   بیشتريید  أ برای  مولکولی 

 کرد.
برای اين سیم شده  های تربا توجه به دندوگرام  ،حالبا اين

حداقل    که  توان گفتگونه با استفاده از صفات ريختی می
 دو جمعیت مختلف از اين گونه در خلیج فارس وجود دارد. 
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Abstract 

In order to investigate the population structure of the whitefin wolf herring (Chirocentrus 

nudus) by morphometric and meristic characters method in the waters of the north of the 

Persian Gulf, from the three regions of Abadan, Shif and Bandar Abbas, 20 individual from 

each station and A total 60 fish was collected by gill net and it was prepared and transferred to 

the laboratory in May 2019. 29 morphometric traits and 5 meristic traits were measured. The 

results of the one-way analysis of variance of 12 morphometric characteristics among the 

samples had a significant difference at the 5% level, which indicates the phenotypic diversity 

in the whitefin wolf herring  of the three studied regions. The results of the discriminant 

function analysis (DFA) about the morphometric traits showed that the populations of the 

whitefin wolf herring in Abadan, Shif and Bandar Abbas regions were separated from each 

other by 91.7%. The results of principal component analysis (PCA) for morphometric traits 

showed that 9 factors with eigenvalues greater than 1 were selected, which includes 84.56% 

of the variation of morphometric traits. Based on the Kruskal-Wallis test, among the 5 

meristic traits measured, two traits including the number of spines and rays of the dorsal fin 

and the number of soft rays of the pectoral fin were found to be significantly different at the 

5% level (p≤0.05). The distribution diagram based on the first and second components, the 

dendrogram of the morphometric traits showed that there are at least two different populations 

of the whitefin wolf herring species in the Persian Gulf. 

 

Keywords: Population variation, Whitefin wolf herring,  Morphometric traits, Meristic traits, 

Persian Gulf 
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