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 چکیده
های های محدوده استان هرمزگان،  با استفاده از ویژگی( در آبSaurida tumbilدر این تحقیق، ساختار جمعیّتی ماهی کیجار بزرگ )

سنجی ویژگی ریخت 22و  نددست آمدها از سه منطقه بندرلنگه، جزیره هرمز و میناب بهشمارشی بررسی شد. نمونهسنجی و ریخت

 رشد از حاصل خطای جهت کاهش به تحلیل و تجزیه از قبل سنجیریخت شد. صفاتگیریویژگی شمارشی در هر ماهی اندازه 5و 

 سنجی درویژگی ریخت 6( نشان داد که One- way ANOVAطرفه )نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک .شدند استاندارد آلومتریک

ها ویژگی شمارشی، هیچ اختلاف معنادار آماری بین نمونه 5همچنین در  .داری داشتمعنی تفاوت مختلف، سطوح در هانمونه بین

کیجار  ماهی بین ذخایر در را بالایی تمایز سنجیریخت هایویژگی یبرا 2 و 1 کننده متمایز توابع از حاصل . نموداروجود نداشت

 های مربوطه درنمونه و بود کم تفکیک میزان شمارشی هایویژگی مورد در کهحالی داد. در نشان مطالعه مورد منطقه سه در بزرگ

 سنجیریخت هایویژگیاز نظر  که افرادی درصد میانگین، طور به دیگر، سوی داشتند. از بالایی پوشانیهم مطالعه، مورد منطقه سه

 این دست آمده در به نتایج درصد بود. 5/96درصد و  0/69ترتیب  به گرفتند، جای خود اصلی در جمعیّت صحیح طور به شمارشی و

احتمالا ذخایر مختلفی از این گونه در  دارند.سنجی باهم تفاوت که ماهی کیجار بزرگ از لحاظ خصوصیات ریخت داد پژوهش، نشان

 سواحل ایرانی خلیج فارس در استان هرمزگان وجود دارد که می بایست در مدیریت شیلاتی به آن توجه کرد.

 بندرلنگه، جزیره هرمز، میناب.، سنجی، شمارشیریخت واژگان کلیدی:
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 مقدمه .0

سنجی و یا شناسی، چه ریختهای ریختمطالعه ویژگی

 واحدهای جمعیّتی شناسایی و تعریف هدف باشمارشی، 

ماهی  شناسیزیست دانش در طولانی ایپیشینه از

ها بسیار مورد توجه و در برخی زمان است برخوردار

 ,Barlow, 1996; Tudela, 1999; Cadrin)استبوده

به طور کلی، منظور از ذخایر ماهیان، یک جمعیّت (. 2000

آداپته  های یک محیط خاصمحلی است که با ویژگی

ی های ژنتیکو نسبت به ذخایر دیگر دارای تفاوتاند شده

-(. اگر چه تفاوتMacLean and Evans, 1981)هستند 

های ژنتیکی بین ذخایر یکی از شرایط این تعریف است، 

امّا تغییرات فنوتیپی هنوز هم نقش مهمی در شناسایی 

کنند های مختلف ماهیان ایفا میذخایر در میان گروه

(Costa et al., 2003; Swain and Foote, 1999 استفاده .)

ها عمدتًا به از خصوصیات فنوتیپی در حالی که تفاوت

ت های ژنتیکی نسبمحیطی به جای تفاوتتاثیرات زیست 

 Tudela, 1999; Salini) است بسیار مهم استداده شده

et al., 2004; Pinheiro et al., 2005).  قابل درک است

ای هویژگی دوتیپی در تعداکه تجزیه و تحلیل تنوع فن

ن تعیی ترین راه برایمورفومتریک و یا شمارشی متداوّل

هایی که به طور ذخایر ماهی است. با وجود ظهور روش

مستقیم تنوع ژنتیکی مولکولی و یا بیوشیمیایی را بررسی 

های مرسوم همچنان نقش مهمی در کنند، این روشمی

 (.Swain and Foote, 1999کنند )شناسایی ذخایر ایفا می

 دریای فارس و خلیج در آبزیان مختلف هایگونه تنوع

 هایدر آب فرد به منحصر مناطق از یکی به را آن عمان

، ماهی هاگونه این میان ازاست. کرده تبدیل جهان آزاد

از ماهیان مهم ، Saurida tumbilکیجار بزرگ با نام علمی 

ه شود. این گوناقتصادی و شیلاتی این مناطق محسوب می

، تعلق دارد (Synodontidae) که به خانواده کیجار ماهیان

هایی از قبیل کریشو، نامبه فارس در بنادر حاشیه خلیج

ار کیج شود.کیمار، کیجار، کاریچون و حسون شناخته می

 های مهم اقتصادیجنس از گونه 57خانواده و  9ماهیان با 

های خلیج فار س و دریای اقیانوس هند هستند که در آب

عمان پراکنش وسیعی دارند و دو گونه از این خانواده، در 

  شود.این مناطق یافت می

 دریای کفزیان بر روی ذخایر شده انجام مطالعات ساسا بر

عمان و خلیج فارس مشخص شد که جمعیّت ماهی کیجار 

 عبارتی به باشد،می افزایش حال این مناطق در بزرگ در

است به شده منطقه غالب های گونه جزء این آبزی، دیگر

ترکیب  درصد 5 حدود دهدمی آمارها نشان طوری که

 Barakzaiiدهد )می تشکیل ماهی این را کف ترال صید

et al., 2011.) 

 گونه، شیلاتی این اهمیت به توجه با اکولوژیکی، نظر از

مطالعات  و تحقیقات مختلف های جنبه از دارد، ضرورت

که، تنوع . با توجه به اینپذیرد صورت گونه این روی بر

های استان هرمزگان این گونه و توزیع مکانی آن در آب

هدف از این مطالعه، استفاده  ؛استمطالعه نشدهتاکنون 

از مجموعه ای از خصوصیات مورفومتریک و شمارشی به 

عنوان اوّلین قدم در تجزیه و تحلیل جدا شدن جمعیّت 

S. tumbil است . همچنین های استان هرمزگان در آب

های خاص آیا محدودیت این موضوع بررسی گردد که

تواند تنوع جغرافیایی میزیست محیطی با توجه به 

تشکیل جدایی ذخایر برای این گونه را تحت تاثیر قرار 

  دهد یا خیر؟

 مواد و روش ها  .0

 1062در بهار سال  مطالعه، ماهیان کیجار بزرگدر این 

-بندرلنگه، جزیره هرمز و میناب نمونه منطقه آبی از سه

ها با استفاده از کشتی (. نمونه1برداری شدند )شکل

 های اسکله و ماهی فروش بازارهای و همچنین از صیادی

نمونه ماهی  135در مجموع  . شدند آوریصید جمع فعّال

بلافاصله منجمد و به آزمایشگاه منتقل  دست آمد کهبه

 شدند.

-ویژگی مورفومتریک در این مطالعه اندازه 27در مجموع 

ویژگی  5سنجی و ویژگی ریخت 22گیری شد؛ که شامل 
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های ریختشمارشی بود. به منظور اندازه گیری ویژگی

شد. از این رو، از بخشستفادها  Image Jافرازسنجی از نرم

 برداری شد و با استفاده ازها عکسهای مختلف بدن ماهی

ای هها اندازه گیری شدند. ویژگیاین نرم افزار، این ویژگی

ستاندارد، طول ، طول اطول کل :شاملسنجی ریخت

چنگالی، طول بدن، طول سر، طول دم، ارتفاع باله پشتی، 

طول باله پشتی، طول باله شکمی، طول باله سینه ای، 

طول باله مخرجی، قطر چشم، طول پوزه، ارتفاع بدن، طول 

شکمی،  -ساقه دمی، ارتفاع ساقه دمی، فاصله سینه ای

ر، س مخرجی، نسبت طول استاندارد به طول -فاصله شکمی

نسبت طول سر به طول پوزه، طول باله دمی بالا و طول 

 :های شمارشی شاملباله دمی پایین بود. همچنین ویژگی

تعداد شعاع نرم باله پشتی، تعداد شعاع نرم باله شکمی، 

تعداد شعاع نرم باله سینه ای، تعداد شعاع نرم باله مخرجی 

و تعداد فلس های روی خط جانبی بود.

 

 

موقعیت مناطق مورد مطالعه :1شکل 

ای با سنجی به طور پیوستههای ریختاز آنجا که اندازه

کند، به طور معمول در افزایش اندازه بدن تغییر می

ا هسنجی ماهیان، اثر اختلاف اندازه نمونهتحقیقات ریخت

 Schreck andشود )بدن حذف می از تغییرات شکل

Moyle, 1990رابطه (. در این تحقیق از فرمول آلومتریک( 

-اختلاف اندازه در نمونه ها برای ویژگیبرای اصلاح اثر  (1

.(Elliott et al., 1995)استفاده شد سنجی های ریخت

 

 b)0/Ls= M(LadjM                                                                                                    (1رابطه )

M = اندازه واقعی فاصله اندازه گیری شده 

adjM =  اصلاح شده فاصله اندازه گیری شدهاندازه 

0L = طول چنگالی ماهی 

s L = هامیانگین طول چنگالی کل نمونه  

b = شیب رگرسیون Mlog   0بهlog هاتمامی ماهیان در کل نمونه 
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 از منطقه هر برای اصلاح شده هایداده کارآیی سپس

 اصلاح متغیر بین همبستگی بودن دارآزمون معنی طریق

 دارگرفت. معنی قرار سنجش مورد چنگالی طول و شده

 اثر کاملحذف  دهندهنشان همبستگی این نبودن

 (. Turan, 1999)باشدمی هاداده از اندازه اختلاف

نرمال از نظر سنجی در ابتدا های اصلاح شده ریختداده

-برآورد اختلاف معنیمنظور ، سپس بهبودن بررسی شد

-ها از تحلیل واریانس یکر در بین گروهداری هر متغی

شد. همچنین ( استفادهOne- way ANOVAطرفه )

منظور سنجی بههای اصلاح شده ریختگیریاندازه

های مورد بررسی تحت بررسی اختلاف ریختی بین گروه

( قرار گرفت. نتایج DFAده )تحلیل تابع متمایز کنن

نظور متحلیل تابع متمایز کننده به کمک رسم نمودار به

قرار دادن افراد در هر گروه موررد استفاده قرار گرفت. 

بندی بر پایه درصد افرادی که به طور موفقیّت این گروه

ده زگیرند، تخمینهای اصلی خود قرار میصحیح در گروه

اجرای در این مطالعه (. Pinheiro et al., 2005) شودمی

های نرم تجزیه و تحلیل های آماری با استفاده از بسته

 انجام پذیرفت. Excel 2010 و SPSS 19 افزاری

 نتایج . 3

و تحلیل  معیار انحراف میانگین، دامنه، 2و  1 جداوّل

 و سنجیریختهای طرفه برای ویژگیواریانس یک

 را مورد مطالعه مناطق در کیجار بزرگ ماهی شمارشی

-های ریختنتایج حاصله از بررسی ویژگی .دهدمی نشان

-سنجی اصلاح شده با طول چنگالی هیچ اختلاف معنی

داری را نشان نداد. بنابراین فرمول آلومتریک به طور 

د. ها حذف نموآمیزی اثر اختلاف اندازه را از دادهموفقیّت

 هایکدام از ویژگیطرفه برای هیچتحلیل واریانس یک

داری را نشان نداد ها اختلاف معنیشمارشی در بین نمونه

که نتایج این تحلیل برای ویژگی های درحالی .(1)جدول 

 16ویژگی از  13 سنجی اصلاح شده نشان داد کهریخت

دار بودند ها دارای اختلاف معنیویژگی در بین نمونه

(.2ول )جد

 

های شمارشی ماهی کیجار بزرگ در برای ویژگی (ANOVA)دامنه میانگین، انحراف معیار و تحلیل واریانس یکطرفه  :1جدول 

 مناطق مورد مطالعه

  میناب جزیره هرمز بندرلنگه منطقه

 P (SDمیانگین ) کمینه و بیشینه (SDمیانگین ) هبیشینو  کمینه (SDمیانگین ) کمینه و بیشینه ویژگی

 157/3 5/12(1/3) 11 -19 9/12(5/3) 12 -10 7/12( 5/3) 12 -19 تعداد شعاع نرم باله پشتی

 1 6(3) 6 6(3) 6 6( 3) 6 تعداد شعاع نرم باله شکمی

 988/1 2/19(1/3) 12 -15 2/19(7/3) 10 -15 9/19( 7) 10 -15 تعداد شعاع نرم باله سینه ای

 699/2 5/13(1/3) 13 -12 0/13(9/3) 6 -11 7/13( 5/3) 13 -11 تعداد شعاع نرم باله مخرجی

 708/3 2/55(0/3) 52 -57 55(8/1) 52 -58 0/55( 19/1) 50 -58 تعداد فلس های روی خط جانبی
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ماهی  های ریخت سنجی )سانتیمتر(برای ویژگی (ANOVA) دامنه میانگین، انحراف معیار و تحلیل واریانس یکطرفه :2جدول 

 )*P***,  31/3 <P**, 35/3< P >331/3کیجار بزرگ در مناطق مورد مطالعه )

   میناب جزیره هرمز بندرلنگه 

 P (SDمیانگین ) کمینه و بیشینه (SDمیانگین) کمینه و بیشینه (SDمیانگین ) کمینه و بیشینه ویژگی

 - 9/28( 2/2) 9/25 – 6/00 1/26( 1/2) 5/25 –0/09 7/28 (1/2) 0/29 – 9/00 طول چنگالی

 7/29( 1/2) 9/20 – 2/01 0/27( 7/1) 29 -0/01 2/27( 2) 6/20 – 6/01 طول  استاندارد
- 

 **338/3 7/21(0/3) 69/18 -29 1/22(9/1) 9/18 -2/29 6/21(9/1) 16 -9/29 طول بدن

9/5 9/9 -7 طول سر ( 9/3 ) 9/7- 5/9 (8/3)9/5 1/7- 29/9 (1/3)7/5 369/3 

1/13 0/8 -1/12 دمطول  ( 6/3 ) 10- 7/7 (9/1)1/11 2/12- 30/7 (2/3)6 333/3*** 

0/0 2/2 -9/9 ارتفاع باله پشتی ( 7/3 ) 6/9- 8/1 (6/3)9/0 5/5- 99/1 (2/3)2/0 918/3 

9/9 8/0 -9/5 طول باله پشتی ( 9/3 ) 9/5- 0/0 (9/3)9/9 3/9- 72/0 (1/3)7/9 332/3** 

0/9 59/3 -5/0 طول باله شکمی ( 5/3 ) 0/5- 8/2 (7/3)0/9 6/5- 0/0 (1/3)9/9 203/3 

9/0 7/2 -9/9 طول باله سینه ای ( 5/3 ) 7/9- 9/2 (9/3)9/0 0/5- 02/2 (1/3)5/0 699/3 

6/2 2 -9/0 طول باله مخرجی ( 9/3 ) 1/9- 0/1 (9/3)6/2 8/0- 6/1 (1/3)0 077/3 

99/3 5/3 -1 قطر چشم ( 1/3 ) 1/3- 6/3 (1/3)5/3 1/1- 5/3 (3/3)75/3 333/3*** 

80/3 5/3 -2/1 طول پوزه ( 2/3 ) 2/1- 9 (0/3)8/3 9/1- 9/3 (3/3)85/3 939/3 

5/9 0/0 -8/5 ارتفاع بدن ( 5/3 ) 8/5- 0 (7/3)2/9 8/9- 5/0 (1/3)8/9 331/3** 

0/9 1/0 -9/5 طول ساقه دمی ( 5/3 ) 5- 1/2 (9/3)9/0 1/7- 9/0 (1/3)5 333/3*** 

1/2 7/2 -7/1 ارتفاع ساقه دمی ( 2/3 ) 5/2- 0/1 (0/3)6/1 6/2- 7/1 (1/3)2/2 333/3*** 

9/0 7/2 -9/9 شکمی –فاصله سینه ای ( 9/3 ) 5/5- 0/2 (7/3)1/9 9- 15/1 (1/3)1/0 333/3*** 

0/8 5/9 -9/11 مخرجی -فاصله شکمی (1) 5/12- 30/9 (5/1)6/8 9/13- 0/5 (2/3)7/7 331/3** 

نسبت طول استاندارد به 

 طول سر
9- 9 5( 5/3 ) 0/9- 36/0 (8/3)8/9 8 – 6/0 (1/3)1/5 211/3 

9/7 9/5 -0/11 نسبت طول سر به طول پوزه ( 9/1 ) 9/12- 7/9 (2/2)9/7 1/12- 9/9 (0/3)2/7 709/3 

6/0 0/0 -1/5 طول باله دمی بالا ( 9/3 ) 8/5- 0/0 (9/3)5/9 1/5- 0 (1/3)9 315/3* 

 688/3 6/0(1/3) 8/2 -8/9 9(5/3) 9/2 -2/5 7/28( 1/2) 2/0 -7/9 طول باله دمی پایین
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در تحلیل تابع متمایز کننده برای ویژگی های شمارشی 

درصد  19 (DF2) درصد و تابع دوم 89 (DF1) تابع اوّل

از تغییرات بین گروهی را توضیح داده،در مجموع دو تابع 

-یمدرصد کل تغییرات بین گروهی را توضیح  133اوّل 

های شمارشی و دو تابع دهند. همبستگی بین ویژگی

است.نشان داده شده 0تشخیص اوّل در جدول 

همبستگی بین متغیرهای شمارشی و توابع متمایز کننده  :3جدول   

 (DF2) 0تابع متمایز کننده  (DF1) 0تابع متمایز کننده  ویژگی

188/3 تعداد فلس های روی خط جانبی  139/3  

نرم باله پشتیتعداد شعاع   978/3  395/3-  

-393/3 تعداد شعاع نرم باله شکمی  852/3  

912/3 تعداد شعاع نرم باله سینه ای  291/3-  

596/3 تعداد شعاع نرم باله مخرجی  981/3  

در تابع متمایز کننده اوّل تعداد شعاع نرم باله شکمی 

تعداد شعاع نرم باله ( و نیز -393/3همبستگی منفی بالا )

مخرجی، تعداد شعاع نرم باله پشتی و تعداد شعاع نرم 

ای همبستگی مثبت بالا یی را از خود نشان داد باله سینه

(. در تابع متمایز 912/3و  978/3،  596/3)به ترتیب 

کننده دوم تعداد شعاع نرم باله شکمی دارای همبستگی 

ای دارای اله سینه( و تعداد شعاع نرم ب852/3مثبت بالا )

( بودند. نمودار حاصل از 852/3همبستگی منفی بالا )

دهد که ماهیان کیجار نشان می 2و  1توابع متمایز کننده 

بزرگ منطقه هرمز کمی در سمت چپ تمرکز داشته و 

در مقابل افراد مربوط به منطقه بندرلنگه بیشتر به سمت 

میناب  راست تمایل دارند. ماهیان کیجار بزرگ منطقه

بین دو جمعیّت منطقه بندرلنگه و منطقه هرمز قرار 

(.2گرفته است )شکل 

 

های شمارشیبرای ویژگی 2و  1کننده  نمودار حاصل از توابع متمایز :2شکل 
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ه های شمارشی بتحلیل تابع متمایز کننده برای ویژگی

حیح در درصد از افراد را به طور ص 5/96طور میانگین 

جمعیّت اصلی خود جای داد که در حد متوسطی قرار 

وط بندی افراد مربدارد. بیشترین درصد موفقیّت در طبقه

های کیجار بزرگ منطقه آبی بندرلنگه بود که به نمونه

درصد از افراد به طور صحیح در این جمعیّت قرار  6/82

های منطقه آبی میناب و منطقه گرفتند. همچنین نمونه

درصد، به طور  9/51و 0/19هرمز به ترتیب به میزان  آبی

بندی شدند های اصلی خود طبقهصحیح در گروه

(.9)جدول

 

 طبقه بندی صحیح افراد ماهی کیجار بزرگ در جمعیّت اصلی خود برای ویژگی های شمارشی :9جدول 

  مجموع میناب جزیره هرمز بندرلنگه منطقه

 05 2 9 26 بندرلنگه

 05 9 18 10 هرمز جزیره تعداد

 05 5 12 18 میناب

  133 7/5 9/11 6/82 بندرلنگه

 133 9/11 9/51 1/07 جزیره هرمز درصد

 133 0/19 0/09 9/51 میناب

-های ریختدر تحلیل تابع متمایز کننده برای ویژگی

درصد و تابع  6/66( DF1)سنجی اصلاح شده، تابع اوّل

 133در مجموع دو تابع اّول  درصد و 31/3 (DF2)دوم

دهند. در می توضیح را گروهی بین تغییرات کل درصد

تابع متمایز کننده اوّل طول ساقه دمی همبستگی بالایی 

(. در تابع تشخیص دوم طول بدن 910/3را نشان داد )

سر  ( و نسبت طول859/3دارای همبستگی مثبت بالا )

بودند  (-379/3به طول پوزه همبستگی منفی بالا )

 (. 5)جدول 

دهد که نشان می 2و  1نمودار حاصل از توابع تشخیص 

ماهیان کیجار بزرگ منطقه آبی بندر لنگه، هرمز و میناب 

  (.0اند )شکلبه طور کامل از هم جدا گردیده

نجی سهای ریختتحلیل تابع متمایز کننده برای ویژگی

به درصد از افراد را  0/69اصلاح شده به طور میانگین 

طور صحیح در جمعیّت اصلی خود جای داد که در حد 

ندی ببالایی قرار دارد. بیشترین درصد موفقیّت در طبقه

های کیجار بزرگ منطقه آبی هرمز افراد مربوط به نمونه

درصد از افراد به طور صحیح در این جمعیّت  133بود که 

های کیجار بزرگ منطقه آبی قرار گرفتند. همچنین نمونه

 9/88درصد و  0/69رلنگه و میناب نیز در حد بالایی )بند

 بندیهای اصلی خود طبقهدرصد( به طور صحیح در گروه

 (.9شدند )جدول 
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 : همبستگی بین متغیرهای ریخت سنجی و توابع متمایز کننده5جدول 

 ویژگی
 0تابع متمایز کننده 

(DF1) 

 تابع متمایز کننده

0 (DF2) 

 859/3 102/3 طول بدن

 230/3 136/3 طول سر

 995/3 -262/3 طول دم

 158/3 355/-3 ارتفاع باله پشتی

 269/3 -390/3 طول باله پشتی

 131/3 -137/3 طول باله شکمی

 393/3 -356/3 طول باله سینه ای

 302/3 -179/3 طول باله مخرجی

 -355/3 -327/3 قطر چشم

 329/3 392/3 طول پوزه

 -399/3 390/3 ارتفاع بدن

 -311/3 910/3 طول ساقه دمی

 123/3 289/3 ارتفاع ساقه دمی

 205/3 -032/3 شکمی –فاصله سینه ای 

 207/3 313/3 مخرجی -فاصله شکمی 

 313/3 399/3 نسبت طول استاندارد به طول سر

 -379/3 -382/3 نسبت طول سر به طول پوزه

 159/3 -316/3 بالاطول باله دمی 

 226/3 339/3 باله دمی پایینطول 

 

 طبقه بندی صحیح افراد ماهی کیجار بزرگ در جمعیّت اصلی خود برای ویژگی های ریخت سنجی :9جدول 

  مجموع میناب جزیره هرمز بندرلنگه منطقه

 

 تعداد

 

 05 1 1 00 بندرلنگه

 05 3 05 3 جزیره هرمز

 05 01 3 9 میناب

  133 6/2 6/2 0/69 بندرلنگه

 

 درصد

 133 3 133 3 جزیره هرمز

 133 9/88 3 9/11 میناب
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 سنجیهای ریختبرای ویژگی 2و  1کننده  نمودار حاصل از توابع متمایز :0شکل 

 . بحث و نتیجه گیری0

برداری هایی که بهرهبا بررسی ساختار جمعّیتی گونه

ماهی کیجار بزرگ گیرد )همانند تجاری از آنها صورت می

توان مدیریت استفاده از این منابع را در این مطالعه(، می

-بی کارآمد نمود. در واقع انجام چنین مطالعاتی نه تنها

باشد، بلکه با استفاده از این اطلاعات ابزار حاصل نمی

 مستقیمیشود تا بتوان اطلاعات غیرارزشمندی فراهم می

ارتباط آن با محیط را شناسی ماهی و های زیستاز جنبه

 (.Tudela, 1999) آورد به دست

 ژنتیکی صرفاً  ریختی تغییرات که شدمی تصوّر گذشته در

 هم تغییرات این منشأ که شده مشخص امروزه امّا است.

 مشخص اخیر هایپژوهش ژنتیکی است. هم و محیطی

 هایگروه بین شناسیریخت اختلافات که است کرده

 کندنمی جدا ژنتیکی لحاظ از را الزاماً آنها ماهیان مختلف

 شناسیریخت هایتفاوت موارد از ایپاره در عوض در و

 نقشی ژنتیکی هیچ اختلافات و بوده محیط از ناشی صرفاً 

 عامل عنوان به محیط نقش ترتیب ندارد. بدین آن در

 ,Tudela) است رسیده اثبات به ریختی تغییرات اصلی

1999 ;Swain and Foote, 1999). Cetkovic و 

Stamenkovic  (1996 )هایجمعیت بین اینکه بیان با 

-ریخت اختلاف اغلب آبی اکوسیستم در یک ساکن ماهی

 این که کردند تأکید نکته این بر دارد وجود شناسی

بوم اشکال مختلف آمدن وجودبه سبب ریختی اختلاف

 را آن دلیل و شده ماهی تاکسونومیکی نه و شناختی

-بوم فاکتورهای تفاوت نیز و رشد نرخ در اختلاف وجود

 انددانسته غذا فراوانی و محیط ویژه دمای به شناختی

(Rahmani and Abdoli, 2008.)  ویژگی های محیطی در

خلال دوران اوّلیه تکامل ماهی غالب بوده و افراد نسبت به 

شرایط محیطی حساسیت بیشتری دارند. معمولاً ماهیانی 

 ایکه در دوران اوّلیه زندگی دارای شرایط محیطی مشابه

 Pinheiro) ای دارندهستند از لحاظ ریختی وضعیت مشابه

file:///F:/مقالات%20دو%20شماره%20پایانی%201400/paper/16/JMST-1805-2160-1-2__final%20edited.doc%23_ENREF_1
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et al, 2005) . از سوی دیگر هنگامی که ماهی در اوضاع

محیطی جدیدی قرار گیرد، این امکان وجود دارد که 

 ,Poulet) شناسی سریعًا در آن رخ دهدتغییرات ریخت

2004.)  

-ویژگی درباره طرفهیک واریانس تحلیل از حاصل نتایج

ویژگی از   13که داد نشان اصلاح شده سنجیریخت های

 تفاوت دارای نمونه ها بین سنجی درریخت ویژگی 16

نسبتًا  تنوع وجود دهندهنشان امر این که بود دارمعنی

 مورد مناطق ماهیان کیجار بزرگ بین فنوتیپی بالای

 فاکتور ،سنجیریخت مطالعات بیشتر در بود. مطالعه

 بیشتر یا و درصد 83 میزان به است ممکن بدن اندازه

 تأثیر شده گیریاندازه متغیرهای بین تغییرات وجود در

 واریانس آزمون که آنجا زا (.Tzeng, 2004)باشد گذار

 شده اصلاح سنجیریخت هایویژگی طرفه دربارهیک

 دهنده نشان داریمعنی اختلاف گونه هر پذیرفت، صورت

 .آنها در اندازه نه باشدمی بدن شکل در اختلاف

-ختهای ریتابع متمایز کننده برای ویژگی نتایج تحلیل

سنجی حکایت از وجود سه جمعیّت فنوتیپی کاملاً مجزای 

 درهای استان هرمزگان دارد. ماهی کیجار بزرگ در آب

 که مشخص شد هاجمعیّت جداکننده بررسی صفات

 جداسازی در بیشتری توانایی سنجیهای ریختویژگی

  یجبرخلاف نتا گیریهاگر چه این نتیچ ها دارندجمعیّت

Karakousis et al. (1991) آلا قزل هایجمعیّت مورد در 

نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک طرفه بر روی  باشد.می

های شمارشی نشان داد که هیج اختلاف معناداری ویژگی

ها مشاهده نشد. همچنین تحلیل تابع متمایز در بین نمونه

ماهی کیجار بزرگ در  های شمارشیکننده بر روی ویژگی

 های شمارشیکه ویژگی مناطق مورد بررسی نشان داد

 .است زیادی پوشانیهم دارای هابین جمعیّت در

Khara et al. (2006در بررسی ویژگی ) های ریختی

جمعیّت ماهی سیم در دریای خزر و تالاب انزلی مشاهده 

-های ریختکردند که ماهیان این دومنطقه در ویژگی

ین که احالیبا هم اختلاف قابل توجهی داشتند، درسنجی 

های شمارشی بسیار ناچیز بود. آنها این اختلاف در ویژگی

اختلاف را ناشی از شرایط متفاوت زیستگاه و اثر آن بر 

در مطالعه سنجی داستند. همچنین های ریختویژگی

 رودخانه اکوسیستم سه کولی در سیاه ماهی جمعیّت

انزلی، مشخص گردید  تالاب و شیرود نهرودخا گرگانرود،

 مختلف، مناطق در هانمونه اندازه اختلاف به توجه با که

 صفات بهترین عنوان به حدودی تا سنجیریخت صفات

 Rahmani and) استبوده هاجمعیّت در جداسازی

Abdoli, 2008). 

ای هتوان گفت که ماهی کیجار بزرگ آببدین ترتیب می

سنجی با های ریختهرمزگان در ویژگیمحدوده استان 

که این اختلاف، در حالیهم اختلاف قابل توجهی دارند. در

های شمارشی بسیار ناچیز است. دلیل این ویژگی

تواند ناشی از شرایط متفاوت ایستگاه و اثر ها، میاختلاف

-سنجی باشد که بر روی ویژگیریخت هایآن بر ویژگی

 ها، تابعگذارد؛ زیرا این ویژگیهای شمارشی تاثیر نمی

های تغییرات ژنتیکی است. عدم تفاوت در ویژگی

گونه که ذکر شد شمارشی جای بسی تأمل دارد و همان

ممکن است ناشی از عدم اختلاف ژنتیکی بین ماهیان این 

گردد، سه منطقه باشد. که بدین منظور پیشهاد می

جوه تر شدن ومطالعات ژنتیکی مولکولی جهت روشن

های محدوده تمایز و اشتراک ماهیان کیجار بزرگ در آب

 استان هرمزگان صورت گیرد.

 سپاسگزاری

ها زاده به خاطر همکاریاز جناب آقای دکتر حمید اسحق

تسهیل انجام این تحقیق اشان در های ارزندهو راهنمایی

و سرکار خانم مهندس شکوفه حمیدی و مهندس الهه 

سربخش که در انجام این تحقیق ما را مساعدت و 

گردد.مکاری نمودند تشکر و قدردانی میه
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Abstract 
In this study, the structure of fish populations of Saurida tumbil in the waters of Hormozgan province was studied 

using morphometric and meristic characteristics. Samples were obtained from three parts of Bandar Lengeh, Hormoz 

Island and Minab and 22 morphometric characteristics and 5 meristic characteristics were measured in each fish 

.Morphometric characteristics were standardized before the analysis to reduce the errors caused by alometric growth. 

The results of one-way ANOVA showed that 9 morphometric characteristics were significantly different among the 

samples in different regions, also, there were no significant statistical differences between the specimens in the 5 

meristic characteristics. The results obtained from the distinguishing functions 1 and 2 for the morphometric 

characteristics showed a high degree of differentiation among Saurida tumbil stocks in the three studied regions. While 

there was little difference about the meristic characteristics and the samples areas were highly overlapping in the three 

study. On the other hand, the percentages of people who were correctly placed in their main population were for 

morphometric and meristic characteristics, 94.3% and 49.5% respectively. The results of this study showed that 

S.tumbil differ in terms of morphometric features and it is likely that there exist different stocks of this species in 

Iranian coasts of the Persian Gulf in Hormozgan that should be considered for fisheries management.  

 

Key words: Morphometric, Meristic, Bandar Lenghe, Hormuz Island, Minab. 
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