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بررسی تنوع صفات ریختی جنسی در جمعیت ماهی سفید رودخانه ای
) Squalius cephalus ( Linnaeus, 1758در سر شاخه توجی رودخانه تاالر استان مازندران

محمد حسین گرجیان عربی  ، * 1محمود روحی  ، 2محمد کاظمیان  ، 3صابر وطن دوست 4و امیر جانبازی
 -1باشگاه پژوهشگران جوان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل ،ایران
 -5 ،2،3دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران
 -4دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل  ،ایران
تاریخ دریافت1300/90/39 :
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تاریخ پذیرش1309/92/19:

چکیده
در این مطالعه از مرداد  1301تا مرداد  1300در  13نوبت نمونه برداری ماهانه تعداد  200عدد ماهی سفید
رودخانه ای با استفاده از دستگاه الکتروشوکر در رودخانه تاالر مازندران صید گردید.تعداد  123عدد از ماهیان دارای
جنسیت نر 115 ،عدد دارای جنسیت ماده و 09عدد دارای جنسیت نامعلوم بودند .در این مطالعه  20صفت ریخت
سنجی و  0صفت شمارشی مورد بررسی قرار گرفت .طبق نتایج حاصله میانگین ضریب تغییرات در ویژگی های
ریخت سنجی و شمارشی برای جنس نر ماهی سفید رودخانه ای به ترتیب  24/20و  0/00و برای جنس ماده
 35/01و  1/00بود .همچنین جنس های نر و ماده ماهی سفید رودخانه ای با انجام آزمون  t-testدر  20صفت
ریخت سنجی و  0صفت شمارشی ،با یکدیگر اختالف معنی داری را نشان ندادند ( .)P >9/95در نتایج بدست آمده
با کمك روش تجزیه به مؤلفه های اصلی( )Principal Components Analysisهم در خصوصیات ریخت سنجی
و هم در خصوصیات شمارشی در هر دوجمعیت همپوشانی خوبی مشاهده شد.
واژگان کلیدی:
ریخت سنجی ،شمارشی ،ماهی سفید رودخانه ای ،رودخانه تاالر ،استان مازندران.

* مسئول مکاتبهhosein0037@gmail.com :

مقدمه
گام اول برای حفاظت و مدیریت صحیح ذخایر ماهیان  ،درك کاملی از فراوانی و پراکنش ماهیان و ارتباط متقابل
آنها با یکدیگر و نیاز به زیستگاه برای ماهیان است(  .)Rabeni & Sowa,1996الگوهای پراکنش وفراوانی ماهیان
متأثر از یك رشته متغیرهاست  ،این عوامل با یکدیگر در تعامل بوده و در نهایت موجب پراکنش (منطقه بندی)
جغرافیایی و یا پراکنش جمعیتی ماهیان در محیط زیست می شود ( ; Matthews & Styron,1981 Swaidner
 .)& Berra,1979مطالعه ویژگی های ریخت شناسی با هدف تعریف و شناسایی واحدهای جمعیتی از پیشینه ای
طوالنی در دانش زیست شناسی ماهی برخوردار است (  .)Tudela,1999در گذشته تصور می شد که تفاوت های
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ریختی بین ماهیان صرفاً ژنتیکی است  ،اما امروزه مشخص شده است که منشأ این تغییرات هم محیطی و هم
ژنتیکی است .پژوهش های اخیر نشان می دهد که اختالفات ریخت شناسی بین گروههای مختلف ماهیان الزاماً آنها
را از لحاظ ژنتیکی جدا نمی کند ،بلکه در پارهای موارد تفاوت های ریخت شناسی صرفاً ناشی از سایر عوامل محیط
بوده و اختالفات ژنتیکی هیچ نقشی در آن ندارد ( .) Foote, &Swain 1000جمعیت های مختلف یك گونه ممکن
است از نظر ویژگی های فنوتیپی با یکدیگر تفاوت هایی داشته باشند (.) McPhail, &Schluter 1002
اختالفات مورفولوژیك در اثر وجود هر دو عامل ژنتیك و محیط و همچنین حاصل تعامل بین این دو می باشد.
اختالفات ژنتیکی و تمایزات تولید مثلی بین جمعیت های مختلف که در نهایت منجر به سازگاری های مکانی می
شود مربوط به مورفولوژی  ،رفتار شناسی  ،فیزیولوژی و ساختار چرخه زندگی است ( .)Taylor, 1001از طرف دیگر
عوامل محیطی می توانند دگرگونی های فنوتیپی را به وجود آورند و در ضمن ژنوتیپ نیز می تواند در محیط های
گوناگون  ،فنوتیپ های مختلفی را حاصل کند ،لذا دگرگونی فنوتیپی یك منبع تغییرات مورفولوژیك در ماهیان به
شمار می رود (.) Stearns, 1003
ماهی سفید رودخانه ای که اخیراً با نام علمی  Squalius cephalusشناخته می شود ( نام علمی قبلی آن
 Leuciscus cephalusبود) یکی از گونههای خانواده کپور ماهیان موجود در ایران میباشد ،این ماهی در قسمت
های میانی و باالیی رودخانه ها (پایین تر از محل زیست قزل آال) با آب نسبتا خنك با بستر قلوه سنگی به سر می
برد ،در دریاچه نیز وجود دارد ضمن آنکه در دریاچه ها رشد بیشتری دارد .این گونه در حوضه جنوبی دریای خزر
رشد آرامی دارد به صورتی که نمونههایی با طول کل  209میلی متر در سن  0تا  1سالگی قرار دارند .این گونه
پراکنش گسترده ای در حوضه جنوبی دریای خزر و سایر حوضه های آبریز در ایران دارد .در اغلب زیستگاه ها به
تعداد زیاد مشاهده می شوند و عدم بهره برداری اقتصادی باعث شده تا این ماهی در طبقه کمترین نگرانی
( )Least concernقرار گیرد .در کشور ما این ماهی ،در اغلب رودخانه های حوضه جنوبی خزر از ارس تا اترك
زیست می کند .این گونه دارای ارزش صید ورزشی بوده و مردم تمایل زیادی به مصرف آن نشان می دهند(عبدلی و
نادری Unver .)1301 ،در سال  Turkmen ،1000و همکاران در سال  Erdogan ،1000و همکاران در سال2992
 Sasi ،در سال  Kalakan ،2994و همکاران در سال  Karatas & Fatih Can ، 2995در سال  Koc ،2995و
همکاران در سال  Coad ، 2991در سال  2990بر روی ماهی سفید رودخانه ای( )Squalius cephalusبه مطالعه
پرداختند.
هدف از این مطالعه بررسی صفات ریخت سنجی و شمارشی دو جنسیت نر و ماده ماهی سفید رودخانه ای در
اکوسیستم رودخانه تاالر سر شاخه توجی و تعیین صفاتی که باعث جداسازی این دو جنسیت از هم میشود می
باشد.
مواد و روش ها
نمونه برداری در این تحقیق از مرداد  1301تا مرداد  1300به صورت ماهانه انجام شد .در مجموع  200عدد ماهی
سفید رودخانه ای صید و مورد مطالعه قرار گرفتند .منطقه مورد مطالعه سر شاخه توجی می باشد که به رودخانه
تاالر می پیوندد .رودخانه تاالر در استان مازندران در شهرستان قائم شهر قرار دارد .طول آن  141کیلومتر بوده و
ارتفاع سرچشمه آن  2599متر و ارتفاع ریزشگاه آن  25متر است و دارای شیب متوسط 1/1درصد و میانگین آبدهی
ساالنه  209میلیون متر مکعب( ایستگاه شیرگاه) می باشد  .میانگین بارندگی ساالنه  199میلی متر و وسعت حوضه
آبگیر آن  2099کیلومتر مربع است  .سرشاخه مورد بررسی (توجی) یکی از شاخه های مهم و پر آب رودخانه تاالر
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در جنوب شرقی شهرستان قائم شهر می باشد .این سرشاخه دارای جریان فصلی و طول آن  12کیلومتر و ارتفاع
سرچشمه آن  209متر و ارتفاع ریزشگاه آن 129متر می باشد .شیب متوسط بستر آن  1/3درصد می باشد .منبع
تغذیه رودخانه نزوالت جوی و در جهت شرق به غرب می باشد .رودخانه توجی از ارتفاعات منطقه الك سنگ ،در
 15کیلومتری جنوب خاوری قائمشهر سرچشمه گرفته و از میان جنگل بسوی باختر روان می شود(شکل  .)1در سر
راه از جنوب روستای برنجستانك باال عبور می کند و پس از آمیختن با رودخانه تجون به رودخانه تاالر می
ریزد(جعفری .)1304،برای صید نمونه های ماهی از یك دستگاه الکتروشوکر با ولتاژ  299-399ولت استفاده گردید.

شکل  -1موقعیت جغرافیایی شماتیك رودخانه تاالر و ایستگاه نمونه برداری توجی(جعفری)1304 ،

پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات جهت اندازه گیری از کولیس
دیجیتال استفاده شد .بررسی های ریخت شناسی شامل بررسی صفات ریخت سنجی و صفات شمارشی در مورد تك
تك نمونهها صورت پذیرفت .برای تعیین تنوع ریخت شناسی بین جنسیتها 20 ،صفت ریخت سنجی مطلق شامل
طول کل ،طول چنگالی ،طول استاندارد ،طول سر ،عرض سر ،ارتفاع سر ،ارتفاع بیشینه بدن ،ارتفاع کمینه بدن ،
طول پوزه ،قطر چشم ،فاصله دو حدقه چشم ،طول پس چشمی ،طول باله پشتی ،ارتفاع باله پشتی ،طول پیش
پشتی ،طول پس پشتی ،طول باله مخرجی ،ارتفاع باله مخرجی ،طول پیش مخرجی ،طول پس مخرجی ،طول باله
سینه ای ،طول باله شکمی ،طول پیش شکمی ،طول پس شکمی ،فاصله باله سینه ای و شکمی ،فاصله باله شکمی و
مخرجی ،بوسیله کولیس با دقت  9/95میلی متر اندازه گیری شدند .دادههای ریخت سنجی قبل از تجزیه و تحلیل
استاندارد شدند .استاندارد کردن داده های مرفومتریك ،تغییرات حاصل از رشد آلومتریك را کاهش خواهد داد
(.)Karakousis et al., 1001
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 :Mمقادیر استاندارد شده صفات
 :M0طول صفات مشاهده شده
 :Lمیانگین طول استاندارد برای کل نمونه و برای همه مناطق
 :L0طول استاندارد هر نمونه
 :bضریب رگرسیونی بین  log M0و  log L0برای هر منطقه.
در ارتباط با جمع آوری داده های شمارشی 19ویژگی شمارشی در ماهی سفید رودخانه ای اندازه گیری و ثبت
گردید و در جدول ( )1ارائه شده است.
جدول  -1ویژگیهای شمارشی اندازه گیری شده در ماهی سفید رودخانه ای ( ) Squalius cephalusدر سر شاخه
توجی رودخانه تاالر
شماره ردیف
1

ویژگی مریستیك
تعداد فلس های روی خط جانبی

2

تعداد فلس های باالی خط جانبی

3

تعداد فلس های پایین خط جانبی

4

تعداد شعاع سخت باله پشتی

5

تعداد شعاع نرم باله پشتی

0

تعداد شعاع سخت باله مخرجی

1

تعداد شعاع نرم باله مخرجی

0

تعداد خارهای آبششی بیرونی

0

تعداد خارهای آبششی درونی

19

تعداد ستون مهرهها

میانگین ،انحراف معیار و ضریب تغییرات چند متغیره کلیه صفات ریخت سنجی و صفات شمارشی جهت تنوع ریخت
شناسی در منطقه محاسبه شدند (.)Van valen, 1010
S2
X2

C.V p  100

 :S2واریانس صفت مورد مطالعه
 :X2مربع میانگین همان صفت مورد مطالعه
برای تعیین اختالف بین جنسیتهای مورد مطالعه در هر یك از صفات آزمون  tاستفاده شد .برای آزمون یکنواختی
واریانس و توزیع نرمال داده ها ،به ترتیب از آزمونهای تك متغیره لون و آزمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده
گردید .رابطه ماتریسی خصوصیات ریخت شناسی ،بوسیله تجزیه و تحلیل فاکتورها و آزمون تجزیه به مؤلفه های
اصلی (  ) PCAانجام شده و در مورد هر یك از صفات استخراج شده ،صفات اصلی مشخص شدند.
برای انجام محاسبات فوق از نرم افزار آماری SPSS 10و  EXCELاستفاده گردید.
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نتایج
در مجموع  200عدد ماهی سفید رودخانه ای صید و مورد مطالعه قرار گرفتند .تعداد  123عدد یا  41/20درصد
از آنها دارای جنسیت نر 115 ،عدد یا به عبارتی  30/50درصد از آنها دارای جنسیت ماده و 09عدد یعنی29/13
درصد از آنها دارای جنسیت نامعلوم بودند ( شکل .) 2

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

شکل  -2درصد فراوانی جنسی در ماهی سفید رودخانه ای در سر شاخه توجی رودخانه تاالر
میانگین ،حداقل ،حداکثر ،انحراف معیار و ضریب تغییرات  20صفت ریخت سنجی و  0صفت شمارشی برای ماهی
سفید رودخانه ای برای دو جنس نر و ماده در جداول (2و )3آوره شده است .میانگین ضریب تغییرات ( )CVصفات
ریخت سنجی و شمارشی ماهی سفید رودخانه ای در نرها به ترتیب  24/20و  0/00درصد و در ماده ها  35/01و
 1/00درصد بود .میانگین ضریب تغییرات ریخت شناسی ماهیان مورد مطالعه نشان می دهد که تنوع صفات ریخت
سنجی در ماهیان ماده بیشتر از ماهیان نر و تنوع صفات شمارشی در هر دو جنس تقریبآ یکسان است.
جدول  -2میانگین ،انحراف معیار ،حداقل ،حداکثر و ضریب تغییرات صفات ریخت سنجی ماهی سفید رودخانه ای
در سر شاخه توجی رودخانه تاالر بین نر و ماده(بر حسب میلی متر)
مشخصه

انحراف معیار  ±میانگین
حداکثر -حداقل

انحراف معیار  ±میانگین
حداکثر -حداقل

ضریب تغییرات) )%CV

نر

ماده

نر

ماده

طول کل

192/35 ±22/31
109/05 – 15/43

191/22±35/33
15 -233/05

21/05

32/05

طول چنگالی

04/02±21/05
119/50 – 19/35

00/19±33/01
211/09 – 00/05

22/09

33/01

طول استاندارد

01/90 ±10/01
151/12 – 54/01

05/01 ±39/02
104/45 – 50/94

24/10

35/00

طول سر

22/41 ±4/04
30/12 – 10/51

23/12 ±0/32
53/00 – 10/32

21/00

35/91

عرض سر

12/43±2/05
22/20 – 0/05

13/45 ±5/50
34/00 – 0/44

22/02

41/33

ارتفاع سر

13/00±2/04

14/09±5/42

21/10

30/02
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24/92 – 0/01

30/92 – 19/10

03

ارتفاع بیشینه بدن

10/24±5/33
35/10 – 11/14

29/19±0/39
52/90 – 12/41

21/19

49/90

ارتفاع کمینه بدن

0/51± 2/32
10/01 – 0/90

0/00±3/14
24/25 – 0/20

24/30

31/43

طول پوزه

0/42±1/12
12/01 – 4/92

0/00 ±2/00
11/14 – 4/93

20/10

30/30

قطر چشم

4/00±9/10
4/92 – 12/01

4/05±1/13
0/35 – 3/01

10/03

23/20

فاصله بین دو چشم

0/25±1/01
15/24- 5/11

0/11±3/90
10/11 – 5/49

23/01

35/13

ادامه جدول در صفحه بعد
ادامه جدول  -2میانگین ،انحراف معیار ،حداقل ،حداکثر و ضریب تغییرات صفات ریخت سنجی ماهی سفید رودخانه ای در
سر شاخه توجی رودخانه تاالر بین نر و ماده(بر حسب میلیمتر)
مشخصه

انحراف معیار  ±میانگین
حداکثر -حداقل

انحراف معیار  ±میانگین
حداکثر -حداقل

ضریب تغییرات) )%CV

نر

ماده

نر

ماده

طول پس چشمی

11/54± 3/91
22/01 – 1/40

12/90 ±4/59
7/80 - 27/25

20/90

35/11

طول باله پشتی

19/01 ± 2/02
10/50 – 5/19

11/91±4/11
24/00 – 0/39

20/51

35/01

ارتفاع باله پشتی

10/94±3/04
31/20 – 11/59

10/00±0/41
42/39 – 12/39

21/04

34/01

طول پیش پشتی

43/13±19/91
09/20 – 39/40

40/21 ± 14/02
00/04 – 32/90

23/92

32/24

طول پس پشتی

21/00 ± 1/55
55/30 – 10/44

20/95 ± 11/39
00/12 – 10/54

21/90

30/00

طول باله مخرجی

0/02 ± 2/00
10/90 – 0/94

0/12 ±3/02
22/54 – 0/30

21/05

31/24

ارتفاع باله مخرجی

14/05±3/00
21/12 – 19/49

15/20±5/04
31/12 – 0/54

24/04

30/04

طول پیش مخرجی

50/02 ±14/52
115/11 – 30/22

02/10 ±29/09
132/11 – 42/11

24/04

33/12

طول پس مخرجی

14/41±3/20
24/13 – 0/13

15/20 ±0/29
30/10 – 0/31

22/10

49/02

طول باله سینه ای

10/10±3/30
20/24 – 11/39

10/00± 5/40
30/41 – 19/53

29/01

32/05
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طول باله شکمی

12/00 ±3/93
22/14 – 0/09

13/39±4/55
39/92 – 0/91

23/50

34/21

طول پیش شکمی

43/45±19/10
00/01- 20/10

45/05 ±15/05
199/32 – 31/90

24/10

34/20

طول پس شکمی

35/52 ± 19/01
10/51 – 23/00

31/44±14/01
01/11 – 22/01

20/01

30/10

فاصله سینه ای -شکمی

21/00±5/10
45/11 – 12/10

23/02 ± 0/12
54/12 – 15/30

20/49

30/01

فاصله شکمی-مخرجی

10/00± 4/50
35/50 – 12/90

11/01 ± 0/00
41/30 – 19/22

21/11

30/02

میانگین

ضریب تغییرات) )%CV

انحراف معیار
نر

ماده

نر

ماده

0/11

19/94

24/20

35/01

جدول  -3میانگین ،انحراف معیار ،حداقل ،حداکثر و ضریب تغییرات صفات شمارشی
ماهی سفید رودخانه ای در سر شاخه توجی رودخانه تاالر بین نر و ماده
مشخصه

انحراف معیار  ±میانگین
حداکثر -حداقل

انحراف معیار  ±میانگین
حداکثر -حداقل

تعداد فلس های
روی خط جانبی

نر
49/29 ±1/34
43 - 30

ماده
49/40 ± 1/35
30 –43

ضریب تغییرات( )%CV
نر
3/33

ماده
3/33

تعداد فلس های
باالی خط جانبی

1/31 ±9/40
1 –0

1/54 ±9/59
1 –0

0/04

0/03

تعداد شعاع
سخت باله پشتی

2/09 ± 9/49
2 –3

2/14 ± 9/44
2 –3

14/20

10/95

تعداد شعاع نرم
باله پشتی

1/00 ±9/41
1 –0

1/14 ±9/44
1 –0

0/11

5/00

تعداد شعاع نرم
باله مخرجی

0/31 ±9/50
0 –19

0/45 ±9/05
0 –19

1/94

1/00

تعداد خارهای
آبششی بیرونی

0 ±9/12
0 – 19

0/04 ±9/03
0 –19

0

19/49

تعداد خارهای
آبششی درونی

12/31 ±1
11 – 14

12/51 ±1/11
11 –14

0/90

0/35

تعداد ستون
مهره ها

41/34 ±9/03
49 – 43

41/22 ±9/01
49 –43

2/24

2/29

انحراف معیار

میانگین

ضریب تغییرات) )%CV

نر

ماده

نر

ماده

9/14

9/10

0/00

1/00
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نتایج حاصل از تست  20 ،tصفت ریخت سنجی و  0صفت شمارشی در بین ماهیان نر و ماده نمونه برداری شده در
جدول ( 4و  )5آورده شده است .این نتایج نشان می دهد که در ماهیان نر و ماده در  20صفت ریخت سنجی و 0
صفت شمارشی اختالف معنی داری میان صفات وجود ندارد (.)P >9/95
جدول  -4نتایج حاصل از آزمون  tصفات ریختسنجی ماهی سفید رودخانه ای در سر شاخه توجی رودخانه تاالر
بین نر و ماده
مشخصه

 Fمحاسباتی

 Pمقدار

مشخصه

 Fمحاسباتی

 Pمقدار

طول کل

1/23

9/550

ارتفاع باله پشتی

9/552

9/145

طول چنگالی

1/21

9/513

طول پیش پشتی

1/12

9/434

طول استاندارد

1/00

9/594

طول پس پشتی

1/15

9/042

طول سر

2/40

9/512

طول باله مخرجی

9/915

9/010

عرض سر

2/30

9/412

ارتفاع باله مخرجی

9/020

9/020

ارتفاع سر

2/15

9/400

طول پیش مخرجی

1/35

9/420

ارتفاع بیشینه بدن

9/301

9/405

طول پس مخرجی

1/50

9/011

ارتفاع کمینه بدن

9/003

9/005

طول باله سینه ای

1/19

9/133

طول پوزه

9/040

9/209

طول باله شکمی

9/931

9/190

قطر چشم

1/40

9/409

طول پیش شکمی

1/13

9/400

فاصله بین دو چشم

1/21

9/404

طول پس شکمی

1/31

9/400

طول پس چشمی

1/30

9/503

فاصله باله سینه ای-
شکمی

1/55

9/202

طول باله پشتی

9/293

9/192

فاصله باله شکمی-
مخرجی

1/00

9/510

( )P >9/95بیانگر نداشتن اختالف معنادار با دقت  9/05می باشد.
جدول  - 5نتایج حاصل از آزمون  tصفات شمارشی ماهی سفید رودخانه ای در سر شاخه توجی رودخانه تاالر
بین نر و ماده
مشخصه

 Fمحاسباتی

 Pمقدار

تعداد فلسهای روی خط جانبی

9/031

9/309

تعداد فلسهای باالی خط جانبی

1/19

9/154

تعداد شعاع سخت باله پشتی

1/21

9/510
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تعداد شعاع نرم باله پشتی

1/90

9/093

تعداد شعاع نرم باله مخرجی

9/010

9/519

تعداد خارهای آبششی بیرونی

11/49

9/111

تعداد خارهای آبششی درونی

2/35

9/500

تعداد ستون مهره ها

9/1

9/091

( )P >9/95بیانگر نداشتن اختالف معنادار با دقت  9/05می باشد.
با استفاده از روش تجزیه به مؤلفههای اصلی ( )PCAاز ترکیب خطی  20صفت مورفومتریك و  0صفت مریستیك
فاکتورهایی به وجود آمده که ویژگی های خاصی از ارتباط صفات را نشان میدهند و هر چه میزان واریانس یك
عامل بیشتر باشد ،ضریب شرکت آن عامل در تفکیك جمعیتها بیشتر خواهد بود.
تجزیه و تحلیل عاملی برای صفات ریخت سنجی 0 ،عامل با مقادیر ویژه بزرگتر از  1را انتخاب کرده که شامل
 10/10درصد تنوع صفات می باشد (جدول .) 0در مورد فاکتور اول طول کل ،طول چنگالی ،طول باله پشتی و
ارتفاع باله پشتی دارای ضریب عاملی بزرگتر از  9/15می باشد .در فاکتور دوم طول سر و طول پس چشمی  ،در
فاکتور سوم فاصله باله سینه ای-شکمی  ،در فاکتور چهارم طول پس شکمی  ،در فاکتور پنجم طول پیش پشتی  ،در
فاکتور ششم طول پیش مخرجی  ،در فاکتور هفتم طول استاندارد و ارتفاع بیشینه بدن و در فاکتور هشتم فاصله بین
دو چشم دارای ضریب عاملی بزرگتر از  9/15میباشد.
جدول  - 0مقادیر ویژه ،درصد واریانس و عوامل استخراجی صفات ریخت سنجی ماهی سفید رودخانه ای در سر
شاخه توجی رودخانه تاالر بین نر و ماده
فاکتور

مقادیر ویژه

درصد واریانس

درصد تجمعی واریانس

1

5/301

29/135

29/135

2

2/000

11/159

31/005

3

2/132

19/590

42/304

4

2/444

0/491

51/105

5

2/912

1/131

50/532

0

1/024

1/915

00/540

1

1/150

0/153

13/391

0

1/212

4/003

10/104

تجزیه و تحلیل عاملی برای صفات شمارشی 4 ،عامل با مقادیر ویژه بزرگتر از  1انتخاب شدند که شامل 05/91
درصد تنوع صفات میباشد(جدول .) 1در مورد فاکتور اول فلس های روی خط جانبی دارای ضریب عاملی بزرگتر از
 9/15میباشد .در فاکتور دوم تعداد شعاع نرم باله پشتی  ،در فاکتور سوم تعداد شعاع سخت باله پشتی و در فاکتور
چهارم تعداد خارهای آبششی بیرونی دارای ضریب عاملی بزرگتر از  9/15میباشد.
جدول  -1مقادیر ویژه ،درصد واریانس و عوامل استخراجی صفات شمارشی ماهی سفید رودخانه ای در سر شاخه
توجی رودخانه تاالر بین نر و ماده
فاکتور

مقادیر ویژه

درصد واریانس

درصد تجمعی واریانس

1

1/543

10/201

10/201
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2

1/201

10/912

35/393

3

1/201

15/034

51/131

4

1/119

13/001

05/910

پراکنش افراد بر اساس روابط عامل های استخراجی اول و دوم در مورد صفات ریخت سنجی و شمارشی نشان
می دهد که دو جنسیت مورد مطالعه از نظرصفات ریخت سنجی دارای همپوشانی نسبتاً خوبی بوده و بر اساس این
صفات دو جنسیت نر و ماده قابل تفکیك از یکدیگر نمیباشند (شکل .)3این دوجنسیت همچنین از نظر صفات
شمارشی نیز دارای هم پوشانی می باشند (شکل.)4

شکل  -3پراکنش افراد براساس فاکتورهای اول و دوم صفات ریخت سنجی جنسیت های نر و ماده ماهی سفید رودخانه ای

در سر شاخه توجی رودخانه تاالر

شکل  -4پراکنش افراد براساس فاکتورهای اول و دوم صفات شمارشی جنسیت های نر و ماده ماهی سفید رودخانه ای در
سر شاخه توجی رودخانه تاالر
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بحث ونتیجهگیری
در مجموع  200عدد ماهی سفید رودخانه ای صید و مورد مطالعه قرار گرفتند که  41/20درصد از آنها دارای
جنسیت نر 30/50 ،درصد با جنسیت ماده و  29/13درصد از آنها دارای جنسیت نامعلوم بودند.
 Unverدر سال  1000طی تحقیق بر روی 014عدد ماهی در دریاچه  Todurgeدر ترکیه  00/25درصد ماهیان را
ماده و  31/15درصد ماهیان را نر گزارش کرد Turkmen .و همکاران در سال  1000با بررسی 1901عدد ماهی در
رودخانه ارس در ترکیه  51/15درصد را ماده و 40/05درصد را نر اعالم کردند Erdogan .و همکاران در سال2992
در رودخانه قرماسو در ترکیه با بررسی  150عدد ماهی  40/54درصد را ماده و  59/40درصد را نر اعالم کردند.
 Sasiدر سال  2994در دریاچه  Topcamدر ترکیه طی تحقیق بر روی  332عدد ماهی  12/00درصد ماهیان را
ماده و  21/11درصد ماهیان را نر گزارش کرد Kalakan .و همکاران در سال  2995طی تحقیق بر روی 521عدد
ماهی در دریاچه  Malatyaدر ترکیه  03/04درصد ماهیان را ماده و  30/31درصد ماهیان را نر گزارش کردند.
 Karatas & Fatih Canدر سال  2995با بررسی  395عدد ماهی در دریاچه  Almusدر ترکیه  41/30درصد
ماهیان را ماده و  50/30درصد ماهیان را نر گزارش کردند Koc .و همکاران در سال  2991دردریاچه
 Ikizcetepelerدر ترکیه با بررسی  414عدد ماهی  42درصد را ماده و  50درصد را نر اعالم کردند.
در این تحقیق  20ویژگی ریخت شناسی و  0ویژگی شمارشی جنس های نر و ماده ماهی سفید رودخانهای
اندازهگیری شد .میانگین ضریب تغییرات صفات ریخت سنجی جمعیت ماهیان ماده ( )35/01از جمعیت ماهیان نر
( )24/20بیشتر است که این امر نشان دهنده تاثیر پذیری بیشتر صفات ریخت سنجی از محیط در جمعیت ماهیان
ماده در این رودخانه نسبت به نرها می باشد Soule .و  Couzin-Roudyدر سال  1982اظهار نمودند که بین
ضریب تغییرات و وراثت پذیری صفات ریختشناسی یك همبستگی منفی وجود دارد .به عبارت دیگر ،در تغییر
پذیری ویژگیهای ریختسنجی ،آثار زیست محیطی نسبت به وراثت پذیری موثرترند .نزدیك بودن میانگین ضریب
تغییرات صفات شمارشی در دو جمعیت نر ( )0/00و ماده ( )1/00نشان دهنده نزدیك بودن تنوع این گروه از صفات
در دو جمعیت مورد مطالعه می باشد .همچنین شواهدی همانند پایین بودن ضریب تغییرات در صفات شمارشی
بیان کننده اختالف کم در خصوصیات ژنتیکی جمعیت های مورد مطالعه است،که  Winfield & Nelsonدر سال
 1991بیان نمودند تنوع صفات شمارشی به تفاوت های شرایط محیطی وابسته نبوده بلکه تحت تاثیر عوامل وراثتی و
ژنتیکی تغییر میکنند .مقایسه صفات ریخت سنجی و شمارشی نشان داد که در دو جمعیت نر و ماده مورد مطالعه
ضریب تغییرات صفات ریخت سنجی بیشتر از صفات شمارشی بوده است (1982) Soule .معتقد است که در
تمامی جمعیت ها مقادیر ضریب تغییرات صفات ریخت سنجی بیشتر از صفات شمارشی است.
عبدلی و نادری ( )1301تعداد فلس ها بر روی خط جانبی در ماهی سفید رودخانه ای ) (Squalius cephalusرا
 41-30عدد ،وثوقی و مستجیر ( 40-44 )1385عدد 40-30 )2990( Coad ،عدد گزارش کردند اما در این بررسی
تعداد فلس های روی خط جانبی  43-30عدد بدست آمد.
عبدلی و نادری ( )1301تعداد فلس باالی خط جانبی ماهی سفید رودخانه ای را  8-1عدد گزارش کردند که در این
بررسی نیز تعداد فلس باالی خط جانبی  8-1عدد به دست آمد که با آن کامالً مطابقت دارد.
در این تحقیق در باله پشتی  3-2عدد شعاع سخت و  0-1عدد شعاع نرم و در باله مخرجی  19-0عدد شعاع نرم
مشاهده شد عبدلی و نادری ( )1301تعداد شعاع سخت باله پشتی ماهی سفید رودخانه ای را  3عدد و تعداد شعاع
نرم باله پشتی را  0-1و در باله مخرجی  19-0عدد شعاع نرم را گزارش کردند.بررسی های  )2990( Coadتعداد
شعاع سخت باله پشتی را  3-2و تعداد شعاع نرم باله پشتی را  0-1عدد و شعاع نرم باله مخرجی را  19-1عدد
گزارش کرد .این بررسی در مقایسه با بررسی عبدلی و نادری( )1301مطابقت بیشتری دارد ولی با بررسی Coad
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( )2990اندکی متفاوت می باشد .تعداد خارهای آبششی بیرونی اولین کمان آبششی  19-0و تعداد خارهای آبششی
درونی آن برابر  14-11عدد تعیین گردید که با بررسی های عبدلی و نادری( )1301مطابقت دارد و با گزارش Coad
( )2990که تعداد خارهای آبششی درونی و بیرونی را  11-1عدد گزارش کرد متفاوت می باشد.
حداقل و حداکثر طول کل در ماهیان صید شده در این رودخانه در ماهیان نر به ترتیب  15/43و  109/05میلی متر
با میانگین  192/35میلی متر و در ماهیان ماده به ترتیب  15و  233/05میلی متر با میانگین  191/22میلی متر
است .از لحاظ طول چنگالی حداقل و حداکثر ،در ماهیان نر  19/35و  119/50میلی متر با میانگین  04/02میلی
متر است و در ماهیان ماده به ترتیب  05/00و  211/09میلی متر با میانگین  00/19میلی متر است Turkmen .و
همکاران در سال  1000با بررسی ماهی سفید رودخانه ای در رودخانه ارس در ترکیه بزرگترین ماهی نر و ماده را از
لحاظ طول کل به ترتیب  241و  215میلی متر گزارش کردند Erdogan .و همکاران درسال 2992در رودخانه
 Karasuدر ترکیه با بررسی ماهی سفید رودخانه ای حداقل و حداکثر طول چنگالی در ماهیان نر را  190/2و
 230/5و در ماهیان ماده  00/5و  200/5میلی متر گزارش کردند Sasi .در سال  2994در دریاچه  Topcamدر
ترکیه با بررسی ماهی سفید رودخانه ای حداقل و حداکثر طول کل را  141/4و  201میلی متر گزارش کرد.
Kalakanو همکاران در سال  2995در دریاچه  Malatyaدر ترکیه حداقل و حداکثر طول چنگالی در ماهیان نر را
 290و  351و در ماهیان ماده  113و  330میلی متر گزارش کردند Karatas & Fatih Can .در سال  2995در
دریاچه  Almusدر ترکیه با بررسی ماهی سفید رودخانه ای حداقل و حداکثر طول کل را در ماهیان نر  149و 319
میلی متر و در ماهیان ماده  141و  349میلی متر گزارش کردند Koc .و همکاران در سال  2991در دریاچه
 Ikizcetepelerدر ترکیه با بررسی ماهی سفید رودخانه ای حداقل و حداکثر طول کل را در ماهیان نر  122و 241
میلی متر و در ماهیان ماده  111و  240میلی متر گزارش کردند.
نتایج حاصل از آزمون  20 ،tصفت ریخت سنجی و  0صفت شمارشی در بین ماهیان نر و ماده نمونه برداری شده
نشان می دهد که در ماهیان نر و ماده در  20صفت ریخت سنجی و  0صفت شمارشی اختالف معنی داری میان
نمونه ها وجود ندارد ( Koc ، )P >9/95و همکاران در سال  2991در دریاچه  Ikizcetepelerدر ترکیه با بررسی
ماهی سفید رودخانه ای که با استفاده از نتایج حاصل از آزمون  tانجام شد گزارش کردند که بین جنس های نر و
ماده اختالف معنی داری وجود ندارد (.)P >9/95
مقایسه فاکتورهای استخراجی تجزیه و تحلیل های چند متغییره نشان داد که هر چه دامنه تغییرات صفات بیشتر
باشد تعداد فاکتورهای استخراجی و تعداد مقادیر ویژه بزرگتر از یك آن دسته از صفات بیشتر خواهد بود
) .(Moghadam et al., 1994در مورد تجزیه و تحلیل عاملی برای صفات ریخت سنجی 0 ،عامل با مقادیر ویژه
بزرگتر از  1را انتخاب کرده که شامل  10/10درصد تنوع صفات می باشد .تجزیه و تحلیل عاملی برای صفات
شمارشی 4 ،عامل با مقادیر ویژه بزرگتر از  1انتخاب شدند که شامل  05/91درصد تنوع صفات میباشد.
 Mamurisو همکاران ( )1000بیان کردند که صفاتی که دارای ضریب عاملی بزرگتر از  9/15را دارا باشند از صفات
جدا کننده جمعیت ها محسوب می شوند .در مورد صفات ریخت سنجی در فاکتور اول طول کل ،طول چنگالی،
طول باله پشتی و ارتفاع باله پشتی دارای ضریب عاملی بزرگتر از  9/15می باشد .در فاکتور دوم طول سر و طول
پس چشمی  ،در فاکتور سوم فاصله باله سینه ای-شکمی  ،در فاکتور چهارم طول پس شکمی  ،در فاکتور پنجم
طول پیش پشتی  ،در فاکتور ششم طول پیش مخرجی  ،در فاکتور هفتم طول استاندارد و ارتفاع بیشینه بدن و در
فاکتور هشتم فاصله بین دو چشم دارای ضریب عاملی بزرگتر از  9/15میباشند .در مورد صفات شمارشی در فاکتور
اول فلس های روی خط جانبی دارای ضریب عاملی بزرگتر از  9/15میباشد .در فاکتور دوم تعداد شعاع نرم باله
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 در فاکتور سوم تعداد شعاع سخت باله پشتی و در فاکتور چهارم تعداد خارهای آبششی بیرونی دارای ضریب، پشتی
. میباشد9/15 عاملی بزرگتر از
در ارتباط با ابرهای پراکنش ایجاد شده از تجزیه و تحلیل های چند متغییره که از فاکتورهای اول و دوم استفاده می
.(Moghadam et al., 1994) میزان واریانس و تنوع صفات را دارا می باشند،شود زیرا بیشترین مقادیر ویژه
پراکنش افراد بر اساس روابط عامل های استخراجی اول و دوم در مورد صفات ریخت سنجی و شمارشی نشان
می دهد که دو جنسیت مورد مطالعه از نظرصفات ریخت سنجی دارای همپوشانی نسبتا خوبی بوده این دوجنسیت
همچنین از نظر صفات شمارشی نیز دارای هم پوشانی می باشند و بر اساس این صفات دو جنسیت نر و ماده قابل
.تفکیك از یکدیگر نمیباشند
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