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  چكيده
 در 1390 پاييز و تابستان در) Gambusia holbrooki( گامبوزيا ماهي شمارشي و سنجي ريخت خصوصيات

 5 چشمه با پره تور ي وسيله به ماهي نمونه قطعه130 تعداد. گرفت قرار بررسي مورد كرمانشاه دينور رودخانه
 سنجي  ريخت هاي داده. گرفت قرار بررسي مورد شمارشي صفت 8 و سنجي ريخت صفت 28 و صيد ميليمتري

 صفات با ارتباط شدند. در استاندارد آلومتريك رشد از حاصل خطاي كاهش جهت به تحليل و تجزيه از قبل
 810/88 و 931/81 دهنده نشان ترتيب به كه عامل 2 ها ماده بين در و عامل 5 فصل دو نرهاي بين در سنجي ريخت
 كه عامل 4 نيز ها ماده بين در و عامل 4 فصل دو نرهاي بين در شمارشي صفات در و بود صفات بين تنوع درصد

 28 در t تست از حاصل نتايج. گرديد جدا بود، صفات بين تنوع درصد 730/70 و 065/70 دهنده نشان ترتيب به
 صفت 28 هر در ماده ماهيان در و)   ≥05/0P( شده مشاهده اختالف صفت17 در فصل دو نرهاي بين صفت
 داري معني اختالف نرها در شمارشي صفات در. است شده ديده) P ≥05/0( داري معني اختالف سنجي ريخت

 در). ≥P 05/0(است  شده مشاهده داري معني اختالف صفت 2 در ها ماده در و) P<05/0(نشد  مشاهده درصفات
 دو بين نر ماهيان در سنجي ريخت صفات مورد در اصلي هاي مولفه به تجزيه روش كمك با آمده دست به نتايج
 قابل و شود نمي ديده همپوشاني فصل دو ماده ماهيان در كه است درحالي اين. شود نمي مشاهده جدايي فصل

 در بااليي همپوشاني ها ماده در هم و نرها در هم شمارشي، خصوصيات در پراكنش ابر با ارتباط در. است تفكيك
 با ارتباط در ماده ماهيان در سنجي ريخت صفات تاثيرپذيري رسد مي نظر به بنابراين. شود مي مشاهده فصل دو

 .است بيشتر شمارشي صفات به نسبت فصل تغيير
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  .دينور رودخانه شمارشي، صفات سنجي، ريخت گامبوزيا، صفات :كلمات كليدي
 

  
  مقدمه. 1

 شهرستان دينور و كندوله هاي دهستان در دينور رودخانه
 ريزابه كه است دائمي اي رودخانه و دارد جريان كرمانشاه
 ارتفاع كيلومتر، 65 آن طول. شود محسوب مي گاماسياب رودخانه
 متوسط شيب و متر 1280 ريزشگاه ارتفاع متر، 2200 سرچشمه

 جنوب سپس خاوري جنوب نخست كلي مسير. است درصد 4/1
است  مكعب متر ميليون 451 ساالنه آبدهي ميانگين و باختري

  ).1384 جعفري،(
و  است ساكنشور  يا لب شيرين و هاي بماهي گامبوزيا در آ

هاي گرم  مناطق پوشيده از گياهان آبزي با جريان آرام آب و آب
 نهرها، دراين ماهي ). 1383دهد (عبدلي و نادري،  را ترجيح مي

 در آب مختلف هاي قسمت در ا،ه كشزه ا،ه  مرداب ها، هدرياچ

 ,Faragher and Lintermans( ندك مي زيست كمتر و متر10 اعماق

1997 Arthington and Marshal, 1999;(. چيزخوار همه گامبوزيا 
 دهد مي ترجيح را جانوري غذاي البته كه است طلب فرصتو 

)Lloyd, 1986(ماهي با است ممكن منطقه بومي هاي . گونه 
 رسد مي نظر به وكنند  رقابت غيره و فضا غذايي، منابع در گامبوزيا
قرباني و ( باشد غيرممكن آبي هاي محيط از گامبوزيا حذف

  ). 1386همكاران، 
يك  از جمعيت چندين داراي است ممكن آبريز ي حوزه يك
 يك گونه از مختلف هاي جمعيت شناسايي براي. باشد گونه
 صفات بررسي آنها از يكي كه دارد وجود متفاوتي هاي روش
صفات ). Parsa, 1999( است شمارشي و سنجي تريخ

، استسنجي و شمارشي در مطالعه ماهيان حائز اهميت  ريخت
مبين تفاوت  در  سنجي كه اختالف در صفات ريخت طوري هب

و پارامترهاي زيستي محيط زندگي آنها بوده  و تفاوت  شناسي بوم
در  صفات شمارشي دليلي بر وجود فواصل ژنتيكي است 

)Garcia et al., 1994ي ماه ي يك گونه مختلف هاي ). جمعيت
 Elliott et( دهند هاي فنوتيپي گوناگوني را نشان مي اغلب ويژگي

al., 1994تواند اساسا نتيجه  سنجي مي هاي ريخت ). اين تفاوت
عوامل ژنتيكي، محيطي يا اثرات متقابل هر دوي آنها باشد. 

 شمارش قابل صفات و گيري اندازه قابل صفات مطالعه با بنابراين
 تعدادي توان مي آماري هاي كارگيري روش هب و ماهيان از يك هر

 را جمعيت يك شاخص )مرفولوژيكيي (نجس ريخت صفات از
 آبي هاي سامانه بوم با وجود). Wootton, 1991( آورد دست به

 سيستماتيك، روي كمي تاكنون مطالعات كشور، در متعدد
 درحالي اين و است گرفته صورت اكولوژي ماهيان و بيولوژي

هاي  جمعيت و ها گونه زير با ارتباط در زيادي ابهاماتكه  است
 ,.Abbasi et al( دارد وجود ايران دريايي و داخلي هاي آب ماهيان

هدف از اين مطالعه بررسي صفات در همين راستا  ).2003
نر، ماده و ميزان تاثير  ماهيان گامبوزياي سنجي و شمارشي ريخت

  .استري شده بردا پذيري اين صفات از دو فصل نمونه

 ها روش. مواد و 2

در دو فصل تابستان  1390برداري در سال  در اين تحقيق، نمونه
ي تور پره  وسيله (مرداد) و پاييز ( آبان) صورت گرفت. ماهيان به

 طول ميانگين داراي ميليمتري صيد شدند. ماهيان 5با چشمه 
 طول ميانگين و تابستان درفصل 167/1 وزني ميانگين و 70/40
ها در  پاييز  بودند. نمونه فصل در 220/0 وزني ميانگين و 87/26

درصد براي تثبيت شدن قرار داده و سپس به  10فرمالين 
آزمايشگاه دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي گرگان انتقال داده 

سنجي و  شدند و آنگاه بررسي بر روي خصوصيات ريخت
اهي گامبوزيا قطعه م 130شمارشي آنها انجام شد. در مجموع 

گيري  سنجي اندازه مورد بررسي قرار گرفت. خصوصيات زيست
صفت آن  28صفت بوده كه  36شده در ماهي گامبوزيا مشتمل بر 

صفت ديگر خصوصيات  8) و 1سنجي (شكل خصوصيات ريخت
سنجي با استفاده از ريزسنج با  شمارشي است. خصوصيات ريخت

هاي  گيري ندازهگيري شدند. ا ميليمتر اندازه 05/0دقت 
كند (ستاري و همكاران،  سنجي با رشد ماهي تغيير مي ريخت
ها را استاندارد نمود. استاندارد نمودن  ) در نتيجه بايد داده1383
سنجي، تغييرات حاصل از رشد آلومتريك را  هاي ريخت داده

  ).Karakousis et al., 1991( دهد كاهش مي

b
t L

L
MM )(

)0(
)0()(  

tMمقادير استاندارد شده صفات :  
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0Mطول صفات مشاهده شده :  
Lميانگين طول استاندارد براي كل نمونه و براي همه مناطق :  
0Lطول استاندارد هر نمونه :  
b  ضريب رگرسيوني بين :logM0  وlogL0 ي هر منطقهبرا  

در ارتباط با صفات شمارشي، صفاتي در ماهيان بوده كه قابل 
شمارش توسط انسان است كه خطاي انساني موجود در آن را مي 

  توان نسبت به صفات ريخت سنجي بيشتر دانست.
ميانگين، انحراف معيار و ضريب تغييرات چند متغيره كليه 

 سنجي و صفات شمارشي جهت تنوع ريخت صفات ريخت
  .(Van valen, 1978) شدندشناسي محاسبه 

2

2
100.

X

S
VC p


  

2Sواريانس صفت مورد مطالعه :  
2X مربع ميانگين همان صفت مورد مطالعه :  

در هر  ماهيان گامبوزيا در دو فصلبراي تعيين اختالف بين 
ماتريسي  ي شد. رابطهاستفاده t تست يك از صفات از آزمون 

تجزيه و تحليل  ي وسيله ه، بسنجي و شمارشي خصوصيات ريخت
و در مورد  انجام شده 1هاي اصلي و آزمون تجزيه به مولفه عوامل

هر يك از صفات استخراج شده، صفات اصلي مشخص شدند. 
 EXCELو  SPSS16افزار آماري  براي انجام محاسبات فوق از نرم

   استفاده گرديد.

  
 سالمو جنس سنجي در صفات ريخت ي شده انجام هاي گيري اندازه ـ1 شكل

  )1384 اكبرزاده،(

ـ 4 چشم افقي قطر ـ3 پوزه طول ـ2 فوقاني فك ارتفاعـ 1
 طول ـ7 فكي استخوان طول ـ6 چشم عمودي قطر ـ5 سر ارتفاع
 ـ10اي سينه باله طول ـ9 تحتاني آرواره طول ـ8 فوقاني آرواره

——— 
1 Principal Components Analysis 

 طول ـ12 پشتي ي باله طول ـ11 پشتي ي باله جلوي از بدن ارتفاع
 طول ـ14 مخرجي ي باله جلوي از بدن ارتفاع ـ13شكمي باله
 ـ17 دمي ساقه طول ـ16مخرجي ي باله طول ـ15 چربي ي باله

 دمي ي باله فوقاني قسمت طول ـ18 دمي ي ساقه ارتفاع كمترين

 تحتاني قسمت طول ـ20 دمي ي باله مياني قسمت طول ـ19
 ارتفاع ـ23 پشتي پيش فاصله ـ22 استاندارد طول ـ21 دمي ي باله
 استخوان انتهاي تا فكي پيش استخوان انتهاي بين فاصله ـ24 سر

 پيش فاصله ـ26 شكمي پيش فاصله ـ25آبششي  سرپوش پيش
  .بدن عرض ـ28 چشم دو بين فاصله ـ27 مخرجي

  . نتايج3

گامبوزيا مورد بررسي عدد ماهي  130در اين تحقيق در مجموع 
 60عدد را ماهيان تابستان كه شامل  50قرار گرفت كه از اين تعداد 

 5/47عدد را ماهيان پاييز كه شامل  80درصد ماده و  40درصد نر ، 
  ).2داد (شكل  اند را تشكيل مي درصد ماده بوده 5/52درصد نر و 

  
ستان و پاييز در درصد فراواني جنسي ماهي گامبوزيا در دو فصل تاب ـ2شكل 

  رودخانه دينور كرمانشاه

 ، انحراف معيار و ضريب تغييراتبيشينه، كمينهميانگين، 
)C.V( 28 در ماهي گامبوزيا در دو جنسيت سنجي  صفت ريخت

) مشخص شده است. 1(جدول در  نر و ماده در رودخانه دينور
صفات براي تمامي  )C.V(� ميانگين ضريب تغييرات

ده در جنس نر در دو فصل تابستان و سنجي سنجش ش ريخت
ترتيب  هم به و در جنس ماده 02/11،  39/12پاييز به ترتيب 

ضريب  ،دست آمده ه. با توجه به نتايج ببدست آمد 3/19،  13/9
) نرها در بين دو  فصل تابستان و پاييز نزديك به C.V( تغييرات

اين در حالي است كه اين نزديكي صفات در ماهيان  است.هم 
و به عكس شود  ديده نميماده بين دو فصل تابستان و پاييز 

كه نشان از تغييرات بيشتر در صفات  تفاوت بااليي مشاهده شد
  .استسنجش شده در فصل پاييز نسبت به فصل تابستان 

تابستان پاييز

نر 60 47.5
ماده 40 52.5

0
20
40
60
80

نی
اوا
فر

صد 
در
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  سنجي ماهي گامبوزيا  در نر و ماده در دو  فصل در رودخانه دينور كرمانشاه (بر حسب ميليمتر) انحراف معيار، كمينه، بيشينه و ضريب تغييرات صفات ريخت ميانگين، ـ1جدول 

  مشخصه
  )CV% (ضريب تغييرات   )حداقل -حداكثر( ميانگين ±انحراف معيار   )حداقل -حداكثر( ميانگين ±انحراف معيار 

  ماده  نر  ماده  نر
  پاييز  تابستان  پاييز  تابستان  پاييز  تابستان  پاييز  تابستان

 49/29±85/3  طول كل
3/34 - 24  

89/1±09/27 
65/30-04/23 

76/3±48 
30/55-15/41 

5±67/26 
61/36-60/15 

05/13  97/6  83/7  43/7  

 65/23±25/3  طول استاندارد
65/27- 90/18 

68/1±81/21 
25 -42/18 

15/3±17/39 
01/45-33 

45/4±49/21  
85/29-70/12 

74/13  70/7  04/8  74/6  

 36/6±94/0  طول سر
60/7 - 5 

47/0±71/5 
7-5 

67/0±07/10 
21/11-70/8  

19/1±88/5  
07/8 - 50/2  77/14  23/8  65/6  23/20  

 60/3±48/0  عرض سر
20/4 - 75/2 

28/0±19/3 
85/3 - 68/2 

73/0±53/6 
40/8 -40/5 

68/0±58/3  
71/4 - 20/2 

33/13  77/8  17/11  99/18  

 88/3±52/0  ارتفاع سر
45/4 -3 

38/0±71/3 
49/4 -3  

75/0±01/7 
33/8 -50/5 

81/0±4 
59/5 -20/2  40/13  24/10  56/10  25/20  

 03/3±36/0  ارتفاع سر در ناحيه چشمي
60/3 -41/2  

20/0±72/2 
30/3 -22/2 

54/0±24/5 
10/6 -20/4 

58/0±88/2  
08/4 -90/1 

88/11  35/7  30/10  13/20  

 18/5±78/0  ارتفاع بدن
20/6 -12/4 

58/0±61/4 
65/6 -60/3  

1±26/11 
58/12-38/9 

88/0±72/4  
35/6 -65/2 

05/15  58/12  88/8  64/18  

 35/3±37/0  عرض بدن
85/3 -66/2 

36/0±09/3 
30/4 -34/2 

85/0±45/8 
17/10-85/6 

57/0±26/3  
62/4 -85/1 

04/11  65/11  95/9  48/17  

 47/1±18/0  فاصله بين دو سوراخ بيني
96/1 -26/1  

11/0±28/1 
50/1 -06/1 

23/0±33/2 
73/2 -85/1 

27/0±30/1  
98/1 -78/0 

24/12  59/8  87/9  76/20  

 14/3±52/0  بين دو چشم فاصله
80/3 -30/2 

29/0±96/2 
45/3 -28/2 

54/0±24/6 
90/6 -30/5 

61/0±29/3  
80/4 -20/2 

56/16  79/9  65/8  54/18  

 46/2±31/0  فاصله چشم تاانتهاي سرپوش آبششي
15/3 -2 

20/0±30/2 
65/2 -90/1 

42/0±26/4 
5-53/3 

53/0±47/2  
42/3 -54/1 

60/12  69/8  85/9  45/21  

 08/2±28/0  عرض دهان
50/2 -69/1 

26/0±98/1 
5/2-56/1 

33/0±55/3 
05/4 -95/2  

44/0±12/2  
10/3 -15/1  46/13  13/13  29/9  75/20  

 82/1±19/0  طول پوزه
10/2 -50/1 

19/0±6/1 
44/2 -30/1 

28/0±83/2 
25/3 -15/2 

30/0±71/1  
47/2 -20/1 

43/10  87/11  89/9  54/17  

 18/2±21/0  قطر چشم
73/2 -93/1 

18/0±82/1 
17/2 -47/1  

18/0±82/2 
04/3 -50/2 

31/0±89/1  
59/2 -30/1 

63/9  89/9  38/6  40/16  

 53/4±28/0  طول ساقه دمي
5-14/4 

86/0±38/3 
3/5-6/1  

08/1±41/6 
9-20/5  

97/0±34/3  
50/5 -57/1 

18/6  44/25  84/16  04/29  

 34/3±56/0  ارتفاع ساقه دمي
05/4 -60/2 

31/0±82/2 
77/3 -31/2 

44/0±37/5 
11/6 -31/4 

64/0±61/2  
01/4 -22/1 

76/16  99/10  19/8  52/24  

 28/3±38/0  طول قائده باله پشتي
4-70/2 

48/0±37/2 
5/3-5/1 

39/0±57/4 
20/5 -90/3 

41/0±31/2  
10/3 -50/1 

58/11  25/20  53/8  74/17  

 88/5±84/0  ارتفاع باله پشتي
15/7 -75/4 

49/0±79/4 
70/5 -05/3 

61/0±23/8 
60/9 -7  

1±54/4 
80/6 -60/2 

28/14  22/10  41/7  02/22  

 08/3±26/0  طول قائده باله مخرجي
60/3 -50/2 

60/0±20/2 
70/3 -37/1 

36/0±97/3 
70/4 -28/3 

43/0±41/2  
56/3 -72/1 

44/8  27/27  06/9  84/17  

 94/8±04/1  ارتفاع باله مخرجي
5/10 -10/7 

79/0±40/7 
9-80/4 

68/0±08/8 
5/9-70/6 

92/0±07/5  
10/7 -50/2 

63/11  67/10  41/8  14/18  

 69/1±16/0  طول قائده باله سينه اي
92/1 -50/1 

18/0±58/1 
2-11/1 

30/0±77/2 
30/3 -20/2 

34/0±65/1  
45/2 -99/0 

46/9  39/11  83/10  60/20  

 81/5±65/0  طول باله سينه اي
62/6 -80/4 

49/0±22/4 
55/5 -18/3 

45/0±90/7 
70/8 -10/7  

76/0±15/4  
50/5 -5/2 

18/11  61/11  69/5  31/18  

 91/0±04/0  طول قائده باله شكمي
1-85/0 

95/0±96/0 
28/1 -8/0  

19/0±44/1 
96/1 -1  

26/0±89/0  
38/1 -2/0 

39/4  98/0  19/13  21/29  

 25/2±21/0  طول باله شكمي
80/2 -2  

30/0±15/2 
10/3 -7/1 

53/0±77/4 
60/5 -01/4 

65/0±26/2  
96/3 -1  33/9  95/13  11/11  76/28  

 25/7±99/0  ابتداي باله سينه اي تا نوك پوزه
70/8 -73/5 

71/0±55/6 
6/8-5/5 

99/0±28/11 
30/13-20/9 

27/1±54/6  
02/9 -05/4 

65/13  83/10  77/8  41/19  

 93/13±28/2  پوزهابتداي باله پشتي تا نوك 
50/16-60/10 

87/0±85/12 
5/14 -2/11  

2±90/25 
50/29-80/21 

49/2±05/13  
90/17-05/8  36/16  77/6  72/7  08/19  

 70/12±62/1  انتهاي باله پشتي تا انتهاي بدن
60/14-45/10 

91/0±62/11 
42/13-9 

27/1±99/18 
70/21-78/16 

32/2±30/11  
50/16-20/6 

75/12 83/7 68/6 53/20 

 10/10±41/1  ابتداي باله مخرجي تا نوك پوزه
2/12 -60/7 

86/0±39/9 
54/11-22/8 

92/1±95/22 
20/26-35/19 

25/2±55/10  
06/15-25/6 

96/13 15/9 36/8 32/21 

 55/16±40/2  انتهاي باله مخرجي تا انتهاي بدن
20/19-13  

06/1±57/14 
99/16-42/12 

48/1±89/21 
50/24-18/19 

49/2±27/13  
80/17-7 

50/14 27/7 73/6 76/18 

 90/5±95/0  ابتداي باله پشتي تا ابتداي باله مخرجي
30/7 -20/4 

54/0±5 
3/6-9/3 

89/0±62/9 
60/11-62/7 

12/1±61/4  
78/6 -23/2 

10/16 8/10 25/9 29/24 

  )CV% (ضريب تغييرات انحراف معيار  ميانگين
  ماده  نر ماده نر  
  پاييز  تابستان  پاييز  تابستان پاييز تابستان پاييز تابستان  
  877/0 582/0 9/0 164/1 39/12  02/11  13/9  83/19  
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در  در مورد صفات شمارشي )C.V( ميانگين ضريب تغييرات

و در  54/7،  58/8جنس نر در دو فصل تابستان و پاييز به ترتيب 
. بررسي صفات )2جدول ( است 88/7،  71/7ترتيب  جنس ماده هم به

دهد كه تغييرات در تنوع صفات شمارشي در دو  شمارشي نشان مي
فصل تابستان و پاييز در دو جنسيت اندك بوده كه البته در جنس نر 

  بين دو فصل بيش از جنس ماده است. )C.V(ضريب تغييرات 
سنجي بين دو  صفت ريخت 28در  tحاصل از تست  نتايج

فصل تابستان و پاييز در نرها و ماده ها حاكي از اين مطلب است 
سنجي شامل: طول سر، عرض سر،  صفت ريخت 17كه نرها در 

ارتفاع سر در ناحيه چشمي، ارتفاع بدن، فاصله بين دو سوراخ بيني، 
ل ي دمي، طو ي دمي، ارتفاع ساقه طول پوزه، قطر چشم، طول ساقه

ي مخرجي،  ي پشتي، طول قائده باله ي پشتي، ارتفاع باله قائده باله
اي تا  ي سينه اي، ابتداي باله ي سينه ي مخرجي، طول باله ارتفاع باله

ي پشتي  ي مخرجي تا انتهاي بدن، ابتداي باله نوك پوزه، انتهاي باله
) و در 05/0Pدار ( ي مخرجي داراي اختالف معني تا ابتداي باله

ها وجود ندارد  داري ميان نمونه صفت ديگر اختالف معني 11
)05/0>P  سنجي  صفت ريخت 28). و در ماهيان ماده در هر

  ).3جدول ) ديده شده است (05/0Pدار ( اختالف معني

 ) صفات شمارشي ماهي گامبوزيا در نر و ماده در دو  فصل در رودخانه دينور كرمانشاه C.V( انحراف معيار، كمينه، بيشينه و ضريب تغييرات ميانگين، ـ2جدول 

  مشخصه

  ميانگين ±انحراف معيار 
  حداقل -حداكثر

  ميانگين ±انحراف معيار 
  )CV%( ضريب تغييرات  حداقل -حداكثر

  ماده  نر  ماده  نر
  پاييز  تابستان  پاييز  تابستان  پاييز  تابستان  پاييز  تابستان

 55/10±61/0  تعداد شعاع سخت ونرم باله سينه اي
12 -10 

58/0±95/10 
12 -10 

66/0±34/11 
12 -10 

48/0±34/11  
12 -11 

78/5  29/5  82/5 23/4  

 38/5±50/0  تعداد شعاع سخت ونرم باله شكمي
6-5 

50/0±54/5 
6-5 

50/0±55/5 
6-5 

50/0±52/5  
6-5 

29/9  02/9  9  05/9  

 44/5±85/0  تعداد شعاع سخت ونرم باله پشتي
6-4  

72/0±64/5 
7-4 

47/0±68/5 
6-5 

61/0±71/5  
7-4 

62/15  76/12  27/8  68/10  

 83/9±38/0  تعداد شعاع سخت ونرم باله مخرجي
10 -9  

60/0±85/8 
10 -8 

50/0±48/8 
9-8 

73/0±71/8  
10 -8 

86/3  34/3  89/5  38/8  

 88/17±32/1  تعداد شعاع سخت و نرم باله دمي
19 -16 

98/0±95/17 
19 -16 

96/0±18 
19 -16 

06/1±68/17  
19 -16  38/7  45/5  33/5  99/5  

 33/30±68/0  تعداد فلس هاي روي خط جانبي
32 -30  

51/0±21/30 
32 -30 

68/0±44/30 
32 -30 

52/0±21/30  
32 -30 

24/2  68/1  23/2  72/1  

 44/3±51/0  تعداد فلس هاي باالي خط جانبي
4-3 

44/0±26/3 
4-3 

50/0±48/3 
4-3 

47/0±31/3  
4-3 

82/14  49/13  36/14  19/14  

 83/3±38/0  تعداد فلس هاي پايين خط جانبي
4-3 

37/0±95/3 
5-3 

41/0±79/3 
4-3 

34/0±86/3  
4-3  66/9  36/9  81/10  80/8  

  )CV% (ضريب تغييرات انحراف معيار  ميانگين

  
  ماده  نر  ماده  نر

  پاييز  تابستان  پاييز  تابستان  پاييز تابستان پاييز تابستان
653/0 587/0 585/0 588/0  58/8  54/7  71/7  88/7  

  ها در در رودخانه دينور كرمانشاه در نرها و مادهسنجي  صفات ريخت tحاصل از تست  نتايج ـ3جدول 

  مشخصه
  ها ماده نرها

  مشخصه
  ها ماده  نرها

F P F P F P F P 
  *05/0 >  618/2  *05/0 >  853/9  ارتفاع ساقه دمي *05/0> 953/2 05/0<  706/24 طول كل

  *05/0 >  265/0  *05/0 >  803/1  طول قائده باله پشتي *05/0> 785/3 05/0<  013/19 طول استاندارد
  *05/0 >  522/5  *05/0 >  733/7  ارتفاع باله پشتي *05/0> 608/6 *05/0>  102/14 طول سر
  *05/0 >  971/0  *05/0 >  509/6  طول قائده باله مخرجي *05/0> 139/0 *05/0>  121/6 عرض سر
  *05/0 >  138/1  *05/0 >  933/2  ارتفاع باله مخرجي *05/0> 011/0 05/0<  723/3 ارتفاع سر

  *05/0 >  416/0  05/0<  188/1  طول قائده باله سينه اي *05/0> 54/0 *05/0>  447/38  ارتفاع سر در ناحيه چشمي
  *05/0 >  777/6  *05/0 >  001/0  طول باله سينه اي *05/0>  745/0 *05/0>  861/13  ارتفاع بدن
  *05/0 >  825/0  05/0<  099/0  طول قائده باله شكمي *05/0> 866/1 05/0<  652/3 عرض بدن

  *05/0 >  048/1  05/0<  627/0  طول باله شكمي  *05/0 >  397/0  *05/0 >  711/24  فاصله بين دو سوراخ بيني
  *05/0 >  771/1  *05/0 >  946/4  باله سينه اي تا نوك پوزهابتداي   *05/0 >  272/0  05/0<  796/6  بين دو چشم فاصله

  *05/0 >  554/1  05/0<  927/7  ابتداي باله پشتي تا نوك پوزه *05/0> 615/1 05/0<  189/0  چشم تا انتهاي سرپوش آبششي
  *05/0 >  783/0  05/0<  161/4  انتهاي باله پشتي تا انتهاي بدن  *05/0 >  377/2  05/0<  645/2  عرض دهان
  *05/0 >  368/6  05/0<  329/0  ابتداي باله مخرجي تا نوك پوزه  *05/0 >  136/0  *05/0 >  240/0  طول پوزه
  *05/0 >  183/4  *05/0 >  347/0  انتهاي باله مخرجي تا انتهاي بدن *05/0> 455/3 *05/0>  725/2 قطر چشم

  *05/0 >  912/1  *05/0 >  673/9  ابتداي باله مخرجيابتداي باله پشتي تا   *05/0 >  008/0  *05/0 >  568/3  طول ساقه دمي
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در نتيجه آناليز صفات شمارشي در نرها  4جدول اگرچه طبق 
، اما در )P<05/0( داري درصفات مشاهده نشد اختالف معني

اي و تعداد  تعداد شعاع سخت و نرم باله سينهها در دو صفت  ماده
مشاهده شده  يدار اختالف معني سخت و نرم باله مخرجيشعاع 
  ).05/0P( است

ها در در رودخانه دينور  صفات شمارشي در نرها و ماده tحاصل از تست  نتايجـ 4جدول 
  كرمانشاه

  ها ماده  نرها  مشخصه
  F P F P 

 *05/0> 930/2 05/0<  926/5  اي تعداد شعاع سخت ونرم باله سينه
 05/0<  971/0 05/0<  163/0  تعداد شعاع سخت ونرم باله شكمي
 05/0< 947/1 05/0<  115/1  تعداد شعاع سخت ونرم باله پشتي

 *05/0> 751/2 05/0<  449/4  تعداد شعاع سخت ونرم باله مخرجي
 05/0< 339/5 05/0<  799/2  تعداد شعاع سخت و نرم باله دمي

 05/0< 44/21 05/0<  658/6  جانبيهاي روي خطتعداد فلس
 05/0< 43/4 05/0<  308/4  هاي باالي خط جانبيتعداد فلس
 05/0< 205/1 05/0<  659/2  هاي پايين خط جانبيتعداد فلس

      

عوامل و آزمون تجزيه به تجزيه و تحليل  با استفاده از
سنجي ماهيان نر  در مورد صفات ريخت )PCAهاي اصلي ( مولفه

درصد تنوع بين  931/81با  عامل 5بين دو فصل تابستان و پاييز 
. استكه مقادير ويژه آنها بزرگتر از يك  صفات مشخص گرديد

دمي، طول قائده  ي اول طول استاندارد، ارتفاع ساقه عاملدر 
 ي انتهاي باله اي تا نوك پوزه و سينه ي شكمي، ابتداي باله ي باله

چشم تا انتهاي  ي دوم فاصله عاملدر  ،تهاي بدنپشتي تا ان
بين  ي سوم فاصله عاملدر  ،شكمي ي طول باله و سرپوش آبششي
چهارم طول ساقه دمي، طول قائده  عاملدر  ،دو سوراخ بيني

پنجم طول پوزه  عاملدر و  ،مخرجي ي ارتفاع باله ي پشتي و باله
باط با ماهيان . در ارتهستند 75/0داراي ضريب عاملي بزرگتر از 

درصد تنوع صفات بين افراد مشخص  810/88با  عاملماده دو 
 استاندارد، طول كل، طول اول طول عاملگرديدند. در ارتباط با 

 چشمي، ارتفاع ي ناحيه در سر سر، ارتفاع سر، ارتفاع سر، عرض
چشم،  دو ي بيني، فاصله سوراخ دو ي بدن، فاصله بدن، عرض

 دهان، طول آبششي، عرض سرپوش انتهاي تا چشم ي فاصله
 پشتي، ارتفاع ي باله دمي، ارتفاع ي ساقه چشم، ارتفاع پوزه، قطر

 اي، طول سينه باله اي، طول سينه  باله ي قاعده مخرجي، طول ي باله
 تا اي سينه ي باله شكمي، ابتداي ي باله شكمي، طول باله ي قاعده
 تا پشتي ي باله انتهايپوزه،  نوك تا پشتي ي باله پوزه، ابتداي نوك

 ي باله پوزه، انتهاي نوك تا مخرجي ي باله بدن، ابتداي انتهاي
مخرجي  باله ابتداي تا پشتي ي باله بدن، ابتداي انتهاي تا مخرجي

 دوم طول عاملو در  هستند 75/0داراي ضريب عاملي بزرگتر از 
مخرجي  باله ي قائده پشتي، طول ي باله قائده دمي، طول ي ساقه

  .)5 جدولهستند ( 75/0داراي ضريب عاملي بزرگتر از 

در  مقادير ويژه، درصد واريانس و عوامل استخراجي صفات ريخت سنجي ـ5جدول 
  ها نرها و ماده

  درصد واريانس تجمعي  درصد واريانس  مقادير ويژه  فاكتور
  ماده ها  نرها  ماده ها  نرها  ماده ها  نرها  
1 705/7 123/21 684/25 410/70 684/25 410/70 
2 256/5 520/5 519/17 400/18 203/43 810/88 
3 416/4 

 
720/14 

 
923/57 

 4 716/3 386/12 309/70 
5 486/3 621/11 931/81 
          

هاي  روش تجزيه به مولفه دست آمده به كمك هنتايج ب در
، بين دو فصل سنجي در ماهيان نر ) در صفات ريختPCA( اصلي

) اين درحالي است كه در 3شكل ( شود جدايي مشاهده نمي
تفكيك در نتيجه شود و  ن ماده دو فصل همپوشاني ديده نميماهيا
 .)4شكل ( توان اظهار نمود را مي

REGR factor score   1 for analysis    1
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سنجي بين دو  اول و دوم صفات ريخت عواملافراد براساس  پراكنش ـ3شكل 

  پاييز در نرهافصل تابستان و 

درصد  065/70فاكتور با  4نر  عاملدر مورد صفات شمارشي در 
 هاي شعاع اول تعداد عاملكه در  دتنوع بين صفات مشخص ش

 سخت هاي شعاع دوم تعداد عاملشكمي، در  ي باله نرم و سخت
 ي باله ابتداي هاي فلس سوم تعداد عاملمخرجي، در  ي باله نرم و

 سخت هاي شعاع چهارم تعداد عاملجانبي و در  خط تا مخرجي
ند. در هست 75/0پشتي داراي ضريب عاملي بزرگتر از  ي باله نرم و
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درصد تنوع بين صفات مشخص  730/70با  عامل 4ماهيان ماده 
اي،  سينه ي باله نرم و سخت هاي شعاع تعداد اول عاملكه در  دش

 عاملپشتي، در  ي باله نرم و سخت هاي شعاع دوم تعداد عاملدر 
 چهارم تعداد عاملجانبي و در  خط هاي فلس سوم تعداد

جانبي داراي ضريب  خط تا مخرجي ي باله ابتداي هاي فلس
. در ارتباط با ابر پراكنش )6 جدول( ندهست 75/0عاملي بزرگتر از 

ها همپوشاني  در خصوصيات شمارشي هم در نرها و هم در ماده
   .)5و 6(شكل  شود بااليي مشاهده مي

REGR factor score   1 for analysis    1

543210-1-2-3
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سنجي بين دو  اول و دوم صفات ريخت عواملافراد براساس  پراكنش ـ4شكل 

  ها فصل تابستان و پاييز ماده

REGR factor score   1 for analysis    1
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اول و دوم صفات شمارشي بين دو  عواملافراد براساس  پراكنش ـ5شكل 

  فصل تابستان و پاييز نرها

در نرها و مقادير ويژه، درصد واريانس و عوامل استخراجي صفات شمارشي  ـ6جدول 
  ماده 

  درصد واريانس تجمعي  درصد واريانس  مقادير ويژه  فاكتور
  ها ماده  نرها  ها ماده  نرها  ماده ها  نرها  
1 556/1  571/1  453/19  966/18 453/19  966/18 
2 542/1  410/1  279/19  621/17 732/38  587/36 
3  404/1  399/1  545/17  482/17 277/56  069/54 
4 103/1  333/1  788/13  661/16 065/70  730/70 

REGR factor score   1 for analysis    1
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اول و دوم صفات شمارشي بين دو  عواملافراد براساس  پراكنش ـ6شكل 

  فصل تابستان و پاييز ماده ها

 گيري . بحث و نتيجه4

محيطي نسبت به ي در پاسخ به شرايط جنس تغييرات ريخت
صورت چند ژني كنترل  تغييرات ژنتيكي سريع تر ايجاد شده و به

  آيد وجود مي شود و در پاسخ به روابط صفتي بين ژن ها به مي
Soule and Couzin-Roudy, 1982) .( اين موضوع سبب افزايش

شناسي  شود. ريخت گردد كه اصطالحاً سازگاري گفته مي بقا مي
معموالً در پاسخ به شرايط زيستگاهي قابل تغيير بوده و اطالعات 

نمايد. در  ها فراهم مي شناختي گونه مفيدي را در بررسي زيست
شناسي جمعيتي  عنوان ريخت شناسي به اكثر موارد تغييرات ريخت

هايي كه در شرايط  نمونهرود  انتظار ميزيرا  ،شود در نظر گرفته مي
هاي  مختلف محيطي و تنوع ژنتيكي رشد و نمو دارند، فنوتيپ

 Karakousis et(از خود بروز دهند را متنوعي در سطح جمعيت 

al., 1991(.  صفت ريخت  28با بررسي كه در ميزان تغييرات
صورت گرفت، ميزان  )C.V(يب تغييرات سنجي با توجه به ضر

نسبت به پاييز  )39/12( اين ضريب در نرها در فصل تابستان
كه البته ميزان آن نسبت به ضريب تغييرات در  ) بيشتر بود02/11(
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ها ضريب تغييرات در  . در مادهاستهاي دو فصل اندك  بين ماده
 استر ) بيشت13/9است كه نسبت به تابستان ( )3/19( فصل پاييز

ماهيان صيد شده در فصل پاييز  اندازهكه ناهمگوني بااليي در 
 زا بچه ماهي گامبوزياشود كه با توجه به اين مطلب كه  مشاهده مي

 توليد فروردين تا مرداد از سال در بار 9 تا بالغ هاي ماده و است

. در ارتباط با است) قابل توجيه Mc Dowall, 1996( دارند نسل
در خصوصيات شمارشي، ماهيان  )C.V(ضريب تغييرات 

ها  در آن )C.V(گامبوزياي نر تابستان مقداري ضريب تغييرات 
نسبت به ماهيان نر پاييز و همچنين ماده هاي دو فصل بيشتر شده 

در  )C.V(. پايين بودن ضريب تغييرات استكه البته قابل اغماض 
هي دليل تاثيرپذيري اين صفات از ژنتيك ما صفات شمارشي به

دليل  سنجي به و باال بودن اين ضريب در صفات ريخت است
 (Soule andاست تاثيرپذيري اين صفات از عوامل محيطي 

Couzin-Roudy, 1982.( گامبوزيا ماهي استاندارد طول بيشترين 
 در). Mc Dowall, 1996( است شده گزارش متر ميلي 60 ماده
استانداردي  طول ، شده صيد ماده ماهي مطالعه بزرگترين اين

 شرايط آن، احتمالي دليل كهداشت  متر ميلي 01/45معادل 
هاي انجام شده  در بررسياست.  صيد زمان يا و محيطي مختلف

بر روي خصوصيات كليدي ماهي گامبوزيا در تعداد شعاع سخت 
عدد بوده كه عبدلي و  7تا  4و نرم باله پشتي در كل ماهيان تعداد 

عدد ذكر نمودند. تعداد شعاع  6تا  3را ) تعداد 1383نادري (
عدد بوده كه با  10تا  8سخت ونرم باله مخرجي در كل ماهيان 

) مطابقت دارد. تعداد شعاع سخت و نرم 1383عبدلي و نادري (
عدد بوده كه عبدلي و نادري  19تا  16باله دمي در كل ماهيان 

بي هاي روي خط جان عدد ذكر نمودند و فلس 16) تعداد 1383(
دست آمده كه عبدلي و نادري  هعدد ب 32تا  30در اين تحقيق 

توان  عدد ذكر نمودند كه تقريبا مي 32تا  29) تعداد را 1383(
  گفت مطابقت دارد.

 28نشان داد كه نرهاي دو فصل از  tحاصل از تست  نتايج
با  يدار صفت داراي اختالف معني 17سنجي در  صفت ريخت
جالب در ماهيان ماده دو فصل  ي نكته .)05/0Pيكديگرند (

صفت  28كه در همه خصوصيات يعني در  استتابستان و پاييز 
) كه با بررسي انجام شده در 05/0P( اختالف مشاهده شد
سنجي ماهيان ماده تابستان نسبت به پاييز  خصوصيات ريخت

يكي از داليل اگرچه كه  هستندي تر داراي وضعيت بهتر و مناسب
ولي با توجه به چنين  ،ها باشد آن ممكن است تعداد نمونه

توان نقش زمان توليد مثل، زيستگاه و تغذيه را  مي يياختالف باال

در  شناختي بومو  شناختي زيستهاي  نام برد كه البته بررسي
آناليز در نتيجه طلبد.  ارتباط با اين ماهي در اين رودخانه را مي

سنجي  وضعيت متفاوتي با خصوصيات ريخت صفات شمارشي
مشاهده شد كه البته با توجه به تحت تاثير بودن اين صفات از 

البته در ماده ها در دو صفت اختالف  استژنتيك صحيح 
مشاهده شد كه باتوجه به اين مطلب كه در  يدار معني

 ،سنجي در كل صفات اختالف مشاهده شده خصوصيات ريخت
شايد بتوان تاثير عوامل محيطي بر صفات شمارشي را نيز اظهار 

بيان  Barnett (1975) و Johnson و Barlow (1961)نمود. 
نمودند كه هر عاملي از جمله دما، غلظت اكسيژن محلول، شوري 
يا قابليت دستيابي به غذا كه بر روي رشد مرحله ي نوزادي تاثير 

هاي مريستيك نيز تاثير خواهد  گذارد، احتماال بر روي ويژگي مي
هاي چند  استخراجي تجزيه و تحليل عواملمقايسه گذاشت. 

تغييرات صفات بيشتر باشد  ي متغييره نشان داد كه هر چه دامنه
استخراجي و تعداد مقادير ويژه بزرگتر از يك آن  عواملتعداد 

در  .(Moghadam et al., 1994) دسته از صفات بيشتر خواهد بود
سنجي ماهيان نر بين دو فصل تابستان و پاييز  مورد صفات ريخت

درصد تنوع بين صفات و در ماهيان ماده دو  931/81با  عامل 5
در مورد  .درصد تنوع بين صفات انتخاب شدند 810/88با  عامل

درصد تنوع  065/70با  عامل 4صفات شمارشي در ماهيان نر 
درصد تنوع بين  730/70با  عامل 4صفات و در ماهيان ماده 

) بيان 1994(و همكاران   Moghadam.صفات مشخص گرديد
باشند از  75/0كردند صفاتي كه داراي ضريب عاملي بزرگتر از 

در مورد صفات  .شوند ها محسوب مي صفات جداكننده جمعيت
اول طول استاندارد، ارتفاع  عاملسنجي ماهيان نر در  ريخت
اي تا  سينه ي شكمي، ابتداي باله ي لهبا ي دمي، طول قائده ي ساقه

دوم  عاملدر  ،پشتي تا انتهاي بدن ي انتهاي باله و نوك پوزه
 ،شكمي ي طول باله و چشم تا انتهاي سرپوش آبششي ي فاصله

چهارم  عاملدر مورد  ،بين دو سوراخ بيني ي سوم فاصله عاملدر 
 ي ارتفاع باله و پشتي ي باله ي دمي، طول قائده ي طول ساقه
پنجم طول پوزه داراي ضريب عاملي بزرگتر  عاملو در  ،مخرجي

اول  عاملسنجي ماهيان ماده در  ند. در صفات ريختهست 75/0از 
 سر، ارتفاع سر، ارتفاع سر، عرض استاندارد، طول كل، طول طول
 سوراخ دو ي بدن، فاصله بدن، عرض چشمي، ارتفاع ناحيه در سر

 سرپوش انتهاي تا چشم ي چشم، فاصله دو ي بيني، فاصله
دمي،  ي ساقه چشم، ارتفاع پوزه، قطر دهان، طول آبششي، عرض

 باله ي قاعده مخرجي، طول ي باله پشتي، ارتفاع ي باله ارتفاع
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 شكمي، طول ي باله قاعده اي، طول سينه ي باله اي، طول سينه
 ي باله ابتدايپوزه،  نوك تا اي سينه ي باله شكمي، ابتداي ي باله

 بدن، ابتداي انتهاي تا پشتي ي باله پوزه، انتهاي نوك تا پشتي
 بدن انتهاي تا مخرجي ي باله پوزه، انتهاي نوك تا مخرجي ي باله
مخرجي داراي ضريب  ي باله ابتداي تا پشتي ي باله ابتداي و

 ي ساقه دوم طول عالوه در عامل هستند. به 75/0عاملي بزرگتر از 
مخرجي  ي باله ي قائده پشتي، طول ي باله ي قائده دمي، طول

ند. در ارتباط با صفات هست 75/0داراي ضريب عاملي بزرگتر از 
 نرم و سخت هاي شعاع در فاكتور اول تعداد عاملشمارشي در 

 ي باله نرم و سخت هاي شعاع دوم تعداد عاملشكمي، در  ي باله
 تا مخرجي ي الهب ابتداي هاي فلس سوم تعداد عاملمخرجي، در 

 ي باله نرم و سخت هاي شعاع چهارم تعداد عاملجانبي و در  خط
ند. در ماهيان ماده هست 75/0پشتي داراي ضريب عاملي بزرگتر از 

اي، در  سينه ي باله نرم و سخت هاي شعاع اول تعداد عاملدر 
 عاملپشتي، در  ي باله نرم و سخت هاي شعاع دوم تعداد عامل

 چهارم تعداد عاملجانبي و در  خط هاي  فلس سوم تعداد
جانبي داراي ضريب  خط تا مخرجي ي باله ابتداي هاي فلس

 ،ند. در ارتباط با ابر پراكنش ايجاد شدههست 75/0عاملي بزرگتر از 
اول و دوم استفاده  عواملهاي چند متغيره كه  از تجزيه و تحليل

زيرا بيشترين مقادير ويژه، ميزان واريانس و تنوع صفات  ،شود مي
دست آمده  هنتايج ب . در(Moghadam et al., 1994) ندهسترا دارا 

) در صفات PCA(هاي اصلي  كمك روش تجزيه به مولفه به
 .شود سنجي در ماهيان نر بين دو فصل جدايي مشاهده نمي ريخت
صل همپوشاني ديده حالي است كه در ماهيان ماده دو ف اين در
توان اظهار نمود. در ارتباط با ابر  تفكيك را ميلذا شود و  نمي

ها  پراكنش در خصوصيات شمارشي هم در نرها و هم در ماده
 صفات تاثيرپذيري شود. بنابراين، همپوشاني بااليي مشاهده مي

 بيشتر نرها به نسبت محيطي شرايط به نسبت ها ماده سنجي ريخت
  .است

  سپاسگزاري. 5

مراحل آزمايشگاهي اين پژوهش در مركز مطالعات و 
وسيله مراتب هاي خليج فارس انجام شده است. بدين پژوهش

تشكر و قدرداني مولفين از رئيس مركز، جناب آقاي دكتر محمد 
مدرسي و همچنين معاونت محترم پژوهشي دانشگاه خليج فارس 
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