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 پژوهشی
 چکیده 

 Capoeta saadiiدر ایرن میران نهنر     و  آب شیرین در ایرران ورهده  ماهیان  هایترین جنسسیاه ماهیان یکی از فراوان

 شرده هرای دالیری سر      تهده واالی ایرن مراهی در آب  زی واشد.های آوی ایران میدارای ویشترین پراکنش در اکهسیتم

ای های زیستی و کهشش در جهت معرفی آن و  سیستم پرورشی وررای مارارا انسرانی از اه یرت ویرژه     مطالع  ویژنی

ی ن هن  سیاه مراهی از رودلانر    30ی رودوال و ن هن  سیاه ماهی از رودلان  44جهت انجام این مطالع   .ورلهردار واشد

هرا ورا   آن ریخرت شناسری   ویژنری هرای  و  تث یرت  %10فرمالین فارس و  وسیی  الکتروشهکر صید و در محیهل قره آغاج 

ی رودورال و  هرای دو رودلانر   ج عیرت  ریخرت شناسری   ویژنی هایتجزی  و تحییل . نیری شداستفاده از کهلیس اندازه

هرا  ی دمی، قطر چشم و پیش ماکزیال ویشترین نقرش را در جردایی ج عیرت   آغاج نشان داد ک  طهل سر، طهل ساق قره

 شناسری ریخت هایویژنی نتایج مهرد تحییل قرار نرفتند، ور اساس PCAنتایج و  دست آمده تهسط آزمهن آماری  دارند.

 هستند.ها ج عیتقادر و  جدایی 

 تاریخ دریافت:

1/3/1396 
 

 تاریخ انتشار:

31/6/1397 
 

 واژگان کلیدی:
 یانماه یاهس

 ییختر یهاویژنی

 ج عیت

 رودوال رودلان  

 آغاجقرهرودلان  

 

 

 مقدمه

وررداری خلرایرو   شناسی، رفتارشناسی، حفاظت، مدیریت مناوع آوری، وهرره  های آوی از نظر تکامیی، وهماکهسیستم وررسی ماهیان در

هرا ق رل از هرچیرزی ماهیران آن وایرد مرهرد       ی این اکهسیستمدر مطالع  (.Lagler et al., 1962) ماهی حائز اه یت است پرورشی

گیر و پیچیرده اسرت کر  ورا تهجر  ور  نترایج آن        ، کاری وسیار وقتسالتار ج عیت یمطالع  (.Bagenal, 1978) وگیرند وررسی قرار

حفاظت و مدیریت  های حیات وحش درهای زیست و وهم شنالتی نهن وا ارزشی راجع و  شناسایی ویژنی اطالعات قاول مالحظ  و

  (.Coad, 2008) دهندها ارائ  میهرچ  وهتر از آن

نیررد ترا التالفرات و رواورط     مهرد استفاده قررار مری   هاهای ریخت شناسی ماهیان و  طهر مع هل در عیم زیست شناسی آنویژنی

 فراوانی یک ج عیرت ور  دلیرل ترییراتری کر  در احت رال وقرا و       (. Turan, 1999) وندی را تعیین ن ایدهای مختیف ردهماوین نروه

 شیل
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ک نهنر  واشرد.   آوریز م کن است دارای چندین ج عیت از یر  ی کند. یک حهضدهد ترییر میمی مهفقیت تهلیدمثیی هر ماهی رخ

نیرری و  قاول اندازه ویژنی هایها وررسی های متفاوتی وجهد دارد ک  یکی از آنمختیف یک نهن  روشهای ورای شناسایی ج عیت

 (.Parsa, 1999) واشدقاول ش ارش می ویژنی های

هرای آمراری   هریرک از ماهیران و ور  کرارنیری روش    قاول ش ارشی  ویژنی هاینیری و قاول اندازه ویژنی هایراین وا مطالع  وناو 

 (.Woton, 1991آورد )دست   شالص یک ج عیت را و یختیر ویژنی هایتهان تعدادی از می

هرای چنرد متریرره    روش استفاده شده در آنالیز داده ترینوسیع های اصیی وا داشتن سادنی ج ری و تفسیر قاول فهم،آنالیز مؤلف  

های اسرت کر    یک روش عینی ورای یافتن شالص (PCAنامیده می شهد. تجزی  و  مؤلف  اصیی ) PCAواشد و و  التاار روش می

 (.Moghadam et al., 1994) لالص  در چند مؤلف  اصیی ویان ن اید طهر فشرده  ها را در صهرت امکان وتهاند ترییرات دادهمی

هرا مشرخص   های احت الی وین ج عیتهای دیگر انجام شده و تفاوتهای مختیف و  ک ک روش فهق درمهرد نهن تفکیک ج عیت 

 ,.Naddafi et al., 2001; Patimar et al., 2005; Rahmani and Kiabi, 2006; Khara et al., 2007; Rahmani et al) نردیرد 

2007.) 
ورند، ولی در وسیاری از مناطق جهان و از ج ی  ایران تاکنهن اقدام در لهر سر می  های شیرین ودرصد از ماهیان در آب 40حدود 

هرای دالیری   نهن  مراهی در آب  140ها و  ع ل نیامده است. حدود ای ورای مطالعات نسترده، شناسایی و حفاظت از آنو شایست 

 ایران وجهد دارد. 

، رسد(، صید ورزشری، زی رایی شرنالتی   متر هم میها و  ویش از یکها دارای ارزش صید اقتاادی )اندازه ورلی از آنوسیاری از آن

طهر کامل مهرد وررسی قرار   های دالیی ایران وواشند. وا این وسعت تنهع زیستی ماهیان آبکنترل زیست شنالتی و حفاظتی می

 لهوی مشخص نشده است.  ها وتی، وهم شنالتی و پراکنش اغی  آنطهری ک  لاهصیات زیست شنال  نگرفت  است و

(، لرانهاده کپرهر ماهیران    Cypriniformes(، راست  کپهر شکالن)Teleostei) ماهیان استخهانی حقیقی یسیاه ماهیان متعیق و  رده

(Cyprinidae( و جنس سیاه ماهی )Capoetaمی )در جنهب غروی آسریا اسرت کر      نهن  30حدوداً  واشند. جنس سیاه ماهی دارای

نس  این جنس از ماهیران دقیقراً معیرهم     .(Jouladeh-Roudbar et al. 2016, 2017a; b) آن از ایران نزارش شده است ینهن  18

 واشرد نرهوی یرا شررقی دارای لهیشراوندی مری     در اروپرا یرا آسریای ج    Cyprinion یرا  و Barbus/Aulopygeنیست ولی احت راالً ورا   

(Banarescu, 1992; Howes, 1982; Karaman, 1971; Krupp,1985.) 

از اغی  حهض  های جنهوی و جنهب غروری ایرران نرزارش    واشد. این ارای ویشترین پراکنش در ایران مید Capoeta saadiiی نهن 

هرایی مثرل رنراب در    . در حهضر  دجیر  از رودلانر    (Ghanavi et al. 2016; Jouladeh-Roudbar et al. 2015, 2017)شده اسرت  

دریاچ  زریرهار   کردستان، سیاللهر نزدیک وروجرد، جراحی، مارون، کارون، کههرنگ، وازوفت، در ت ام حهض  کرل  و دز، لراسان و

هرای  رودلان هایی نیز از حضهر این ماهی در نزارش شده است. ه چنین در اصفهان از زاینده رود نیزنزارش نردیده است. نزارش

-Ghanavi et al. 2016; Jouladeh) واشرد هرامهن جازمهریران در دسرت مری     یرزد، لرهت، هرمزنران،    هرای حهض ، مند و ر، مهارلهک

Roudbar et al. 2015, 2017). 

هرای  واشرد و عییررغم ارزش  های مختیف ایران میها در حهض ترین ماهیفراوانجنس سیاه ماهی و  لحاظ تعداد و پراکنش یکی از 

لحاظ اقتاادی( تراکنهن مطالعرات محردودی در زمینر  ویهلره ی و      عنهان صید ورزشی و هم و    اقتاادی ک  این نهن  دارد )هم و

از انجرام ایرن مطالعر  مقایسر      هدا (. Eskandari, 1998; Abdoli, 1999) های این جنس انجام نرفت  استاکهله ی ورلی از نهن 

 وهد. ماهی در دو رودلان  قره آغاج و رودوالوین دو ج عیت سیاه ریخت شناسی هایویژنی

 هاروش و مواد
آغراج صرید شرد. صرید ماهیران ورا اسرتفاده از        از رودلان  قره ن هن  30از رودلان  رودوال و  ماهی ن هن  44این مطالع  تعداد ورای 

انجام شد. ماهیان شهک  شده در کنار تهر تج ع یافت  ورا   v400-300وا جریان مستقیم و ولتا   w 7/1وا قدرت دستگاه الکتروشهکر 

 تث یت شده و ورای مطالعات وعدی و  آزمایشگاه انتقال یافتند. 10شدند. ماهیان صید شده در فرمالین % ساچهک ج ع آوری
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 شرح زیر( وا مشخاات سیاه ماهی تط یق داشت.  ) و مشخاات سیست اتیک ن هن  ها

D.III-IV 8-9, A.III5, L.L68-87 

شناسری  ریخرت  ویژنی هایدی تعدا( Berg, 1949های مع هل و استاندارد ). سپس وا استفاده از روشها وزن شدندن هن اوتدا ت ام 

طهل سر، عرض سر،  ،ی دمی، ارتفاع ساق ی دمیل استاندارد، طهل چنگالی، ع ق ودن، ارتفاع ودن، طهل ساق شامل: طهل کل، طه

ل ، طهی پشت چشم تا انتهای سرپهش آوششی، فاصی  وین دو حدق  چشم، طهل فک واالیی، فاصی ارتفاع سر، طهل پهزه، قطر چشم

  نهک پرهزه ترا   ، فاصیدمیوال  پشتی تا انتهای وال  نهک پهزه، فاصی  انتهای  ی  اوتدای وال  پشتی تا، فاصپیش فک، طهل فک پایینی

، ارتفاع وال  ی وال  مخرجی تا انتهای وال  دمی، طهل وال  پشتی، ارتفاع وال  پشتی، طهل وال  مخرجی، فاصی  انتهااوتدای وال  مخرجی

مترر  مییری  1/0ای و شرک ی ور  ک رک کرهلیس ورا دقرت        ی ورین والر  سرین   ای، فاصی مخرجی، طهل وال  شک ی، طهل وال  سین 

 نیری شدند.اندازه

هرای  استاندارد شدند. استاندارد کرردن داده ( Beacham, 1985های ریخت سنجی تهسط فرمهل ویچام )ق ل از تجزی  و تحییل، داده

 .(Kruppa, 1985) رشد ناه سان را کاهش لهاهد داد ریخت سنجی ترییرات حاصل از

Mt =  M0 (
𝐿

𝐿0
)

𝑏

  

                                   

tM 0ویژنی؛ هر استاندارد شده : مقادیرM؛ مشاهده شده هایویژنی : اندازهL :   0؛ میانگین طهل استاندارد وررای دو رودلانرL:   طرهل

 ورای هر منطق  0LLog و  0MLogضری  رنرسیهنی وین : B؛ استاندارد هر ن هن 

هرا از روش تجزیر  ور     مناس  وررای جداسرازی ج عیرت    ویژنی هایو تعیین  شده ورداری طق ن هن اورای نشان دادن ت ایز در من

 استفاده شد. SPSSنرم افزار  از PCA(Principal component Analysis) های اصیی مؤلف 

 نتایج

در دو ج عیرت ایرن دو رودلانر  نشران داد کر  ورین ایرن دو ج عیرت تفراوت           ریخت شناسی ویژنی های نتایج حاصل از وررسی

 .(1)شکل معناداری وجهد دارد
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 های مورد مطالعهدر ایستگاه PCAنمودار پراکنش افراد بر اساس ویژگی های ریخت شناسی آزمون  :1شکل 

 دو رودخانه : مقدار ویژه، درصد واریانس، درصد واریانس تجمعی جمعیت سیاه ماهی در1جدول

 درصد واریانس تجمعی درصد واریانس مقدار ویژه عامل

1 5.34 19.79 19.79 

2 4.27 15.84 35.64 

3 2.58 9.56 45.21 

که دارای بار عاملی  هاییویژگی)صرفاً  Capoeta saadiiهای مورد مطالعه ریختی در جمعیت هایویژگی: مقادیر بار عاملی 2جدول

 بودند در جدول به نمایش در آمده است(. 5/0بیش از 

 سوم عامل دوم عامل اول عامل متغیر مورد بررسی

 -0.64 0.313 0.518 طهل چنگالی

 0.110 0.491 0.511 عرض ودن

 0.211 0.133 0.562 فاصی  جیه وال  پشتی تا سر

 -0.515 -0.23 0.582 فاصی  جیه وال  مخرجی تا سر

 0.262 0.519 0.517 طهل وال  سین  ای

 0.008 0.258 0.563 طهل وال  شک ی

 0.149 -0.208 0.554 طهل ویندترین شعاع منشع  وال  پشتی

 -0111 0.234 0.555 طهل سر

 -0.058 0.313 0.754 ارتفاع سر

 0.157 0.084 0.582 طهل پهزه

 0.513 -0.402 .0.515 فاصی  وین دو چشم 
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 0.342 0.118 0.577 طهل ماکزیال

 -0.096 0.522 0.259 طهل وال  پشتی

 0.125 0.679 0.061 قطر چشم

 0.075 0.663 0.134 طهل پیش ماکزیال

 0.731 0.093 -0.028 طهل ساق  دمی

 0.507 -0.023 0.265 فاصی  پشت وال  پشتی تا دم

 0.505 0.497 0.112 فاصی  پشت وال  مخرجی تا دم

طهل چنگالی، عرض ودن، فاصی  جیه وال  پشتی تا سر، فاصی  جیه وال  مخرجی  ویژنی هایدر نظر وگیریم  5/0انر ضری  عامیی را 

تا سر، طهل وال  سین  ای، طهل وال  شک ی، طهل ویندترین شعاع منشع  وال  پشتی، طهل سر، ارتفاع سر، طهل پهزه، فاصی  وین دو 

دوم و طرهل سراق     عاملدر ای، قطر چشم و طهل پیش ماکزیال اول، طهل وال  پشتی، طهل وال  سین  لعامچشم و طهل ماکزیال در 

 .سهم ویشترین تاثیر را داشتند عاملدمی، فاصی  پشت وال  پشتی تا دمی و فاصی  پشت وال  مخرجی تا دمی در 
وجرهد آمرده     ی ور هرا عامیسنجی  ریخت صفت 28ی و صفت ش ارش 9ی اصیی از ترکی  لطی وا استفاده از روش تجزی  و  مؤلف 

دهد. زمانی دو صفت و  شدت و  هم واوست  هستند ک  دارای ضری  عامیی وزرنتری واشند را نشان میهای لاصی از ارت اط ویژنی

 .(Rahmani and Kiabi, 2006) واشدها میجداکننده ج عیت ویژنی هایواشد از  7/0ی ک  ضری  عامیی وزرنتر از ویژنی هایو 

اول و طهل  عاملآغاج نشان داد ک  طهل سر در رودوال و قره یهای دو رودلان ج عیت ریخت شناسی ویژنی هایتجزی  و تحییل 

 ها دارند.سهم و قطر چشم و پیش ماکزیال ویشترین نقش را در جدایی ج عیت عاملساق  دمی از 

 بحث

-یرت نشان داد ک  ج ع یجفراهم آورد. نتا دو رودلان  حهض  آوریز پرسیسرا در  C. saadiiنهن   سنجییختمطالع  اطالعات ر ینا

 یمتاثر از عرهامی  یشترو ریخت شناسی دارای ت ایز از یکدیگر وهدند. و  نظر می رسد این ترییرات ریختیمهرد مطالع  از لحاظ  های

 یرورا سرا   یسر  در مقا یران ماه شناسری یختر یهاصفت کیی طهرمحدودتر است. و  ین زم یندر ا یکیوهده و نقش عهامل  نت یطمح

 یندارنرد. ونراورا   یشرتری و یتحساسر  یطاز محر  یرات ناشییشده و نس ت و  تر اینهن یندرون و و ییراتدچار تر یشترداران ومهره

 یختری ر یرک سر   تفک  تهاندیفاصی  مهاجرت م یاو  غذا و  یدسترس ی،درج  حرارت، شهر یرنظ یطیمح یهااز عامل یاثرات ورل

 (Jouladeh-Roudbar et al. 2014) نردد یانماه

 Johari جرنس نرر و مراده سریاه مراهی      ش ارشیو  ریخت شناسی( مقایس  مشخاات 2010) و ه کاران (Capoeta capoeta)  در

داری سنجی وا هرم الرتالا معنری   های ریختعامیماهی در دو جنسیت نر و ماده در رودلان  تاالر استان مازندران انجام دادند سیاه

 دارند.

Anvarifar سنجی سیاه ماهی وررسی تنهع و ت ایز ریخت (2012) ه کاران وCapoeta capoeta gracilis   در رودلان  تجن سراری

 ماهیران  سریاه  ج عیرت  ک  دهدمی نشان سنجیریخت ویژنی های مهرد در DFA آنالیز نتایج اساس ور .دادند را مهرد وررسی قرار

 سرنجی  ریخرت  ویژنری هرای   مهرد در 4/92 ویژنی های مهرد در درصد 5/98 واالیی وسیار میزان و  سد دست پایین و دست واال

 اند. یافت  انشقاق یکدیگر نس ی از

 نرراا  و انرد نشرت   مت رایز  یکردیگر  از داریمعنری  طهر و  سد دست پایین و دست واال ایستگاه دهدک می نشان PCAآنالیز نتایج

 اسراس  ورر  UPGMAدندرونرام  رسم .است ن هده مت ایز یکدیگر از را ج عیت دو این نیز، دوم اول و هایمؤلف  اساس ور پراکنش

  .ن هد مت ایز یکدیگر از را سد دست پایین و دست واال هایایستگاه ج عیت نیز اقییدسی یفاصی 

Qalee Noee  ی های مختیف ماهی نهنر  الع  ریخت شناسی و مریستیک ج عیتمط( 2010)و ه کارانGarra rufa   یدر حهضر 
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صرفت   28هرای مختیرف در   های نهن  مهرد وررسی حهضر  . ط ق نتایج حاصی  ج عیتارس و دجی  مهرد وررسی قرار دادندلییج ف

 داری را وا هم نشان دادند.التالا معنی شناسی و ن  صفت ش ارشی ریخت

مرهرد مطالعر  را    هرای یتج ع یادیتهانستند تا حدود ز ویژنی های ریختیکرد ک   یانو چنینینا تهانیآمده مدستو  یجوناور نتا

 یس  قرار وگیرند.وناوراین پیشنهاد می نردد ج عیت های فهق از لحاظ  نتیکی نیز مهرد مقاکنند.  یکتفک
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Comparison of morphometric characters between populations of Capoeta 

saadii (Heckel, 1847) in Roudbal and Qarh Aghaj Rivers in the Fars province 
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Abstract 

Algae Scarpers is one of the most abundant species of fresh water in Iran, and the species Capoeta saadii 

has the highest distribution in Iranian ecosystems. The high density of this fish in domestic waters has led 

to the study of biological characteristics and the effort to introduce it to the breeding system for human 

consumption. For the purpose of this study 44 specimens from Roudbal River and 30 specimens Qara 

Aghaj River were captured by the electroshoker and fixed in 10% formalin solution and their 

morphometric charactrise were measured using by digital caliper. Before analysis, morphometric data 

were standardized by Beachham (1985). The analysis of morphometric characters of Roudbal and Qara 

Aghaj showed that head length, caudal peduncle, eye diameter and premaxilla have the greatest role in the 

separation of populations. The results were analyzed by PCA statistical test, based on the morphometric 

characteristics of the separation between populations. 

Keywords: Algae Scarper, Morphologic characters, Population, Roudbal River, Qarh Aghaj River 
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